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 تـقـدمي

 

 
 

إلى ( ISO( الذي وضعته المنظمة الدولية للتقييس) ICSللمواصفات القياسية )  ييهدف التصنيف الدول
فهرسة المواصفات القياسية الدولية واإلقليمية والوطنية وغيرها من الوثائق المعيارية ، كما يستخدم كوسيلة 
مهمة لطلب الحصول على الوثائق الدولية ، ويمكن استخدامه لتصنيف المواصفات القياسية وغيرها من 

 ت وغيرها من المواقع .الوثائق المعيارية في قواعد البيانات والمكتبات ومراكز المعلوما
 

ومن أبرز مميزات نظام التصنيف الدولي المساهمة بفاعلية في تحقيق سهولة التوافق والتجانس في 
المعلومات الواردة في األدوات الخاصة بالمواصفات القياسية مثل الفهارس والقوائم االنتقائية 

، وهذا يحقق سهولة طلب المواصفات  والبيلوجرافيات  وقواعد البيانات اآللية أو على أقراص بصرية
 القياسية الدولية واإلقليمية والوطنية وتوزيعها على النطاق العالمي. 

 
ألهمية التصنيف الدولي  (SASO) وانطالقاً من إدراك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

للمواصفات القياسية وحاجة هيئات المواصفات العربية ومراكز المعلومات وعامة المستفيدين من النظام 
إلى إعداده باللغة العربية ، فقد بادرت اإلدارة العامة لتقنية المعلومات بتعريب هذا النظام بعد موافقة 

يقتصر األمر على مجرد الترجمة بل تطلب ذلك استخدام الحاسب المنظمة الدولية للتقييس ) األيزو ( ، ولم 
اآللي إلعداد الكشاف الهجائي الذي يسهل على المستفيد البحث وتحديد الرمز المناسب لموضوع أو 

 موضوعات المواصفة القياسية المراد تصنيفها .
 

صفات القياسية بما فيها من تعديالت ويطيب لنا تقديم النسخة المُحدثة للترجمة العربية للتصنيف الدولي للموا
وإضافات ونتطلع أن تساهم في تحقيق األهداف والغايات المرجوة منها وان يتحقق منها أكبر قدر من 

 االستفادة ) بإذن هللا ( . 
 

وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين على اإلدارة العامة لتقنية المعلومات على جهودهم في 
لترجمة العربية للتصنيف الدولي للمواصفات القياسية ، ونسأل هللا  ) سبحانه وتعالى ( أن يجعل تحديث ا

 أعمالنا جميعاً خالصة لوجهه الكريم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه . 
 

 وهللا ولي التوفيق ،،،
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 مقدمة الطبعة العربية

 

لذا ينبغي أن يتم التعريف بها ن من المستفيديتُعد المواصفات مصادر معلومات مهمة يحتاج إليها الكثير 

 من الناحية الوصفية والموضوعية ليســهل الوصول إليها واالستفادة منها.

وقد عملت هيئات المواصفات في العالم على تنسيق الجهود والتعاون فيما بينها لتوحيد النظام المستخدم في 

مة الـدولـية للـتقيـيس المـعروفة اختـصاراً باســم ) تصنيف المواصفات. فـفي سنوات سابقة اتفـقت المنـظ

لتصـنيف  UDCإيـــزو ( مع هيئات المواصفات الوطنــية على استخدام التصنيف العشري العالمي 

المواصــفات الصـادرة عن كل هـيـئة لتــسهيـل تبـــادل المواصفات وترتيبها واستخدامها، فنجد كل 

 من أكثرعشري العالمي الذي يحدد موضوعها، وقد تحمل المواصفة مواصفة تحمل رقم التصنيف ال

 رمز تصنيف حسب طبيعة الموضوعات أو الجوانب الموضوعية. 

ومع بداية التسعينات الميالدية ظهر عدم كفاية هذا النظام لتصنيف المواصفات فقامت المنظمة الدولية 

 international classification for standardsبإعداد ونشر نظام تصنيف خاص بالمواصفات 

  2015طبعات وملحق خاص باإلضافات والتعديالت حتى عام  سبعوظهر منه  ICSعرف اختصاراً باسم 

ممثلة  والجودة وحيث صدر هذا النظام باللغة اإلنجليزية فقد رأت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

المعلومات أن تأخذ زمام المبادرة بترجمة هذا التصنيف العالمي إلى اللغة العربية  اإلدارة العامة لتقنيةفي 

خدمة ألجهزة التقييس ومراكز المعلومات المتخصصة في هذا المجال والمستفيدين من المواصفات بصفة 

 عامة في الوطن العربي.

ألجنبية وبخاصة العلمية د واجه هذا العمل بعض الصعوبات منها االختالف في تعريب المصطلحات اقو

منها، كما ظهرت صعوبات تتعلق بإعداد الكشاف الهجائي الذي يعتمد على تخزين النصوص بالحاسب 

إلبراز رمز التصنيف.   KEYWORDSواستخدام األلفاظ الدالة التي تُعرف أيضاً بالكلمات المفتاحية 

ليزية في هذا األمر وبخاصة ظهور أل وترجع الصعوبة إلى طبيعة اللغة العربية التي تختلف عن اإلنج

التعريف في بداية الكلمة أو التصاق بعض الضمائر بالكلمة مثل أجهزتها. كما أن استخدام صيغتي المفرد 

 والجمع يؤدي إلى إبعاد الكلمة عن األخرى مثل رافعة وروافع حسب مواقعها من الترتيب الهجائي. 

ل البحث عن الموضوعات وتحديد الرمز المناسب لها فإنه ومع أهمية الكشاف الهجائي ودوره في تسهي

ً على الكشاف بل يلزم الرجوع إلى الجداول للتأكد من مال مة الرمز للمجال ئينبغي عدم االعتماد كليا

الموضوعي. فالصمامات لها عدة استخدامات في مجاالت علمية مختلفة فمثالً استخدام الصمامات وسيلة 

أما صناعة  23.060وتصنف صمامات السوائل بشكل عام برقم  13.240للسالمة تصنف برقم 

وعليه فإن اإلجراء المناسب االستعانة بالكشاف  الخ. 83.140.30الصمامات البالستيكية فتأخذ الرقم 

لتقريب مجال البحث ثم الرجوع إلى الجداول لتحديد المجال الموضوعي المناسب للمواصفة المراد 

 تصنيفها. 
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ف في تعريب المصطلحات أو االختالف في هجاء الكلمة فمن األفضل للمستفيد من هذا نظرا لالختال

التصنيف أن ال يتوقف عن البحث إذا لم يجد اللفظ المطلوب مثل الخضار، فعليه أن يبحث بمرادف الكلمة 

تين مثل وهي الخضراوات. وقد ال يجد المفرد مثل فاكهة فعليه بصيغة الجمع فواكه، وأحياناَ يجد الصيغ

ماء ومياه حسب طبيعة االستخدام فيقال ماء الشرب كما يقال أيضا مياه األمطار، ويمكن البحث باالسم 

الشامل للموضوع مثل المفروشات. وحسب طبيعة هذا النوع من الكشافات المعتمد على اللغة الطبيعية فال 

 ية النسبية. توجد إحاالت أو تجميع للموضوعات كما هو متبع في الكشافات الهجائ

المعروفة باسم الشفرة العربية  499وقد تم ترتيب الكلمات في الكشاف هجائياً وفقاً للمواصفة العربية رقم 

الموحدة. ولذا فإن كل الكلمات المبدوءة بهمزة فوق األلف تأتي أوالً تليها الكلمات المهموزة تحتها ثم 

نتباه إلى ذلك وغيره من المسائل المتعلقة بالترتيب الكلمات المبدوءة بألف غير مهموزة. لذا ينبغي اال

 الهجائي عند البحث في الكشاف المطبوع. 

في موضوعات  وقد وضعت المنظمة الدولية للتقييس )ايزو( هذا التصنيف بحيث يمثل االتجاهات العامة

َ للموضوعات العلمية والتقنية مث ل الصناعات المواصفات العالمية ولذا نجد انه يخصص مجاالَ رحبا

واالتصاالت، وفي الوقت نفسه ال يعطي التصنيف مجاالَ مفصالَ للموضوعات االجتماعية والدينية وغيرها 

من الموضوعات اإلنسانية؛ إال أن النظام يتيح مجاالً لإلضافات المالئمة للموضوعات المحلية، التي يمكن 

 الطابع العربي واإلسالمي.   أن تستفيد منها الهيئات العربية في تغطية الموضوعات ذات 

وحيث من المتوقع أن تخضع هذه الطبعة للتطبيق في هيئات المواصفات ومراكز المعلومات، فعلى ضوء 

  التجربة يمكن إجراء أي تعديالت أو إضافات حسب طبيعة الموضوعات.

 

 

 أشرف على الترجمة واإلعداد   

 د.ناصر بن محمد السويدان    

 اإلدارة العامة لتقنية المعلومات  

 بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
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 مقدمة التصنيف الدولي للموصفات

 الهدف من التصنيف الدولي للموصفات : 1

ً لفهرسة المواصفات  1/1 الدولية الهدف من التصنيف الدولي للمواصفات أن يكون أساسا

واإلقليمية والوطنية وغيرها من الوثائق المعيارية، كما يستخدم وسيلة منتظمة لطلب 

الحصول على الوثائق الدولية. ويمكن أن يستخدم أيضاً لتصنيف المواصفات وغيرها من 

  .الوثائق المعيارية في قواعد البيانات والمكتبات ومراكز المعلومات وغيرها من المواقع

نظام التصنيف الدولي على تحقيق سهولة التوافق والتجانس في المعلومات الواردة يعمل  1/2

في األدوات الخاصة بالمواصفات مثل الفهارس والقوائم االنتقائية والببلوجرافيات وقواعد 

البيانات اآللية أو على أقراص بصرية، وهذا يحقق سهولة طلب المواصفات الدولية 

 عها على النطاق العالمي.واإلقليمية والوطنية وتوزي

                                                           :وصف نظام التصنيف 2

ً لالستخدام في هذه الوثيقة، فإن المصطلح العام " مواصفة " يستخدم لكل الوثائق  2/1 وفقا

لمحة مختصرة المعيارية الدولية واإلقليمية والوطنية مثل: المواصفات، التقارير الفنية، 

تقييم االتجاهات  .قواعد الممارسة ،  األدلة . اللوائح الفنية .المواصفات الفنية  .قياسية

  الخ. ومسودات هذه الوثائقالخ ..  . التقنية

 إن التصنيف الدولي للمواصفات تصنيف هرمي يتكون من ثالثة مستويات 2/2

حقالً من النشاطات في مجال التقييس مثل: هندسة مركبات  40فالمستوى األول يغطي  2/3

 الطرق، الزراعة، المعادن. ولكل حقل رمز يتكون من خانتين من األرقام مثل:

  هندسة مركبات الطرق    43   

قسماً )المستوى الثاني( ويتكون رمز القسم من رمز الحقل )خانتان(  392تقسم الحقول إلى  2/4

يضاف له رمز القسم المكون من ثالث خانات، ويفصل بينهما بنقطة )في الترجمة العربية 

  فاصلة(

 نظام مركبات الطرق 43.040

قسماً  909قسماً يتم زيادة تفريعها إلى  392قسماً من المجموعة المكونة من  144هناك  2/5

ً )المستوى الثالث(. ويتكون رمز المجموعة الفرعية من رمز المجموعة الثانية  فرعيا

 يضاف إليها رمز ثالث من خانتين مع الفصل بينهما بنقطة )في الترجمة العربية فاصلة(

 شارة والتحذيراإلضاءة، وسائل اإل  43.040.20

يضاف إلى عناوين بعض األقسام واألقسام الفرعية تبصرات شارحة و/أو إحاالت مسبوقة  2/6

بنجمة. فالتبصرة الشارحة تحصر عادة الموضوعات التي يشملها القسم أو التقسيم الفرعي 
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أو تُعرف بالموضوع الرئيسي أو الموضوع الفرعي. وتتم اإلحالة إلى موضوع آخر في 

 رئيسي أو فرعي عندما يكون له صلة بالموضوع.قسم 

كل األقسام تقسم إلى تقسيمات فرعية، باستثناء القليل منها وتغطي التقسيمات الفرعية كل  2/7

  01جوانب الموضوع للقسم السابق لها. ويشار إلى الجانب العام للموضوع عادةً بالرمز  

 فمثالً:

 علم األحياء الدقيقة )الميكروبيولوجي( 07.100  

 يتبعه تقسيمات فرعية أولها 

 علم األحياء الدقيقة بصفة عامة 07.100.01  

والتي تتضمن مواصفات تغطي موضوع األحياء الدقيقة، منها على سبيل المثال     

 المواصفة الدولية:

 ISO 21528-1:2004   

الّطريقة األفقيّة  --ميكروبيولوجي األغذية واألعالف الحيوانية . 2004: 21528-1ايزو 

مع  MPN : الكشف والحساب بطريقة تقنية1الجزء  --لكشف وحساب إنتروباكتيرياسيا 

 .ما قبل التخصيب

االحياء الدقيقة  .أما الموصفات التي تتناول االحياء الدقيقة الطبية واالحياء الدقيقة للمياه  

فقد ظهرت ضمن تقسيمات فرعية واخرى حياء الدقيقة لمستحضرات التجميل او االلالغذية 

                                      :بارقام التصنيف على التوالي

 07.100.10         07.100.20       07.100.30       07.100.40      

ويستخدم  "99" ينتهي برقم معظم االقسام تتفرع الى تقسيمات فرعية منها التفريغ الذي 2/8
هذا الرمز للداللة على موصفات ليست من الموضوعات ذات الداللة العامة كما انها ليست 

 :منها مثالً مواصفة.من الموضوعات المحددة في تلك المجموعة 
ISO 10945:1994 

 ابعاد موانئ الغاز                                                                                                 –تراكم احمال الغاز  –هيدروليك القوى السائلة . 1994:10945ايزو 

 ال تتعلق بموضوع المواصفة ذات الصفة العامة                                                                 

 بصفة عامة                                                     انظمة القوى السائلة  23.100.01  

 كما انها التتعلق باي من الموضوعات في التقسيمات الفرعية التالية                                            

 المضخات والمحركات                                                                 23.100.10  

 االسطوانات                                                                             23.100.20  

                            االنابيب والروابط                                            23.100.40  
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                                                                       مكونات التحكم  23.100.50  

                                                                        مانعات التسرب وتلوث السوائل  .املرشحات  23.100.60  

 وفي مثل هذه الحالة فان المواصفة تصنف تحت هذا التقسيم الفرعي                                            

 مكونات انظمة القوة المائية االخرى                                                    23.100.99  

المواصفات المراد تصنيفها ان هذه القاعدة ال تستخدم في نظام التصنيف اذا كانت  أي 
تتعلق إما بأحد التقسيمات الفرعية ذات الصفة العامة أو بتفريع متخصص فمثالً القسم 

 الموضوعي       

 المحامل )كراسي التحميل (                                                                    21.100   

 يتضمن التقسيم الرئيسي                                                                                    

 المحامل ) كراسي التحميل ( بصفة عامة                                                     21.100.01  

 ويتضمن القسمين الفرعيين                                                                                     

 المحامل البسيطة                                                                              21.100.10  

                                                               محامل دوارة                   21.100.20  

 ولذا لم يتضمن هذا القسم تفريعاً مثل :                                                                        

                      محامل اخرى                                                            21.100.99  

وذلك ألن موضوعات المحامل تتصل بنوعين هما المحامل العادية البسيطة والمحامل  
 الدوارة        

 قواعد استخدام نظام التصنيف : 3

ينبغي أن تستخدم آخر طبعة من نظام التصنيف الدولي للمواصفات التي تتضمن اخر  3/1
قبل ان يقوم بتصنيف المواصفات والوثائق  .التعديالت واإلضافات . وعلى المصنف 

                                       المماثلة ان يدرس بعناية القواعد الحالية وكيفية بناء نظام التصنيف .                                           

تصنيف المواصفات وفقا لموضوعاتها . وعلى المصنف في البداية أن يحدد الحقل  3/2
الموضوعي المناسب لموضوع المواصفة ثم يحدد رمز القسم الموضوعي الرئيسي في 

 الحقل وبعده رمز التقسيم الفرعي  اذا كان الموضوع مقسماً. 

 ة الدولية التالية  :فمثال المواصف
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 ISO 3412:1992 

 شمعة االحتراق )البواجي( –مركبات الطرق   1992:3412ايزو 

 وتوصيالتها تنتمي الى حقل  

 هندسة مركبات الطرق  43 

 فيكون القسم المناسب في هذا الحقل هو :  

 محركات االحتراق الداخلي لمركبات الطرق  43.060  

 القسم فهو :اما الفرع في هذاء 

 المعدات الكهربائية ونظم التحكم    43.060.50  

واذا لم يتضح الحقل الموضوعي للمواصفة من خالل محتوياتها فيمكن للمصنف ان ياخذ  
في الحسبببان المجال المناسببب للجنة الفنية واللجنة الفرعية ومجموعة العمل المسببئولة عن 

                                                                 تطوير المواصفة .                      

ويمكن أن يسببببتعان بالكشبببباف الهجائي الذي يُعد أداة مسبببباندة لتحديد الحقل الموضببببوعي  3/3
المالئم أو القسببم داخل الحقل أو التقسببيمات المتفرعة عنه، إال أن من الضببروري مطابقة 
الرموز المأخوذة من الكشبباف على الجداول. ويعود السبببب إلى أن الجداول هي المصببدر 

ت وافية عن الحقول الموضوعية وأقسامها وفروعها الدقيقة، الوحيد الذي يتضمن معلوما
الشببارحة واإلحاالت التي  والتبصببراتمثل العناوين والحقول التي تنتمي إليها وتفريعاتها 

تظهر الترابط مع األقسبببام أو الفروع األخرى، كما أن من المتوقع أن تحصبببل أخطاء في 
 الكشاف. 

 ثالثة المتوافرة لتصنيف مواصفة ما. فالمواصفات التالية: ينصح باستخدام كل المستويات ال 3/4

  جهزة التخدير لالستخدام البشريأ  1992:5358 ايزو 

 إبرة تحت الجلد لمرة واحدة .   1993:7864 ايزو 

 أبعاد –المشارط ذات الشفرات القابلة للنزع  –أدوات الجراحة   1985:7740 ايزو 

 . التركيب

  11.040.25     11.040.10يجب أن تصنف على التوالي وفقاً للتقسيمات الفرعية  

)أي في المستوى الثالث( إذ ليس من المستحسن تصنيف المواصفات  11.040.30 و

)أي في المستوى الثاني( ألن ذلك قد يخلق صعوبات في  11.040السابقة حسب الرمز 

ين قواعد البيانات، كما سيؤدي إلى تفاوت في تبادل بيانات التصنيف الدولي للمواصفات ب

 تطبيق التصنيف الدولي في أنظمة المعلومات الوطنية المتعددة. 

 من قسم أو تقسيم فرعي، فالمواصفة  اكثروحسب هذا النظام يمكن تصنيف المواصفات مع  3/5
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  تعيين العتامة –ووصالت اللدائن أنابيب   2005:7686 ايزو 

  مع التقسيمين التالين:يمكن أن تدخل  

 أنابيب البالستيك  23.040.20  

 تركيب البالستيك  23.040.45  

  بينما المواصفة الدولية: 

 . فرداتم -والخيوط الشكل السطحي لألقمشة  –المنسوجات   1987:8159 ايزو 

  يمكن أن تصنف في ثالثة مواقع فرعية 

 ( فرداتتقنية المنسوجات والجلود )م 01.040.59  

 ألياف النسيج بصفة عامة  59.060.01  

 الخيوط  59.080.20  

 من أربعة رموز )مواقع( للوثيقة الواحدة  وعلى أي حال ينصح بتجنب تحديد اكثر 

  

 المواصفات التي تدخل في نطاق األقسام الموضوعية التالية:  3/6

 المصطلحات  01.040  

 الكمية والوحدات  01.060  

 نظم ترميز األلوان  01.070  

  المحارفرموز  01.075  

  وكذلك التقسيمات الفرعية 

 الرموز الخطية لالستخدام على المعدات الخاصة  01.080.20  

الرموز الخطية لالستخدام على الرسومات الهندسية اآللية  01.080.30  

 والرسومات اإلنشائية. المخططات والخرائط وغيرها من وثائق المنتجات الفنية 

يه نالرموز المستخدمه في الرسومات الهندسيه االليكترو 01.080.40  

 الفنيهوالكهربائيه. المخططات الرسومات البيانيه وغيرها من وثائق المنتجات 

الرسومات والرموز الخطيه المستخدمه في تقنيه المعلومات   01.080.50           

 الفنيه لالتصاالت وغيرها من وثائق المنتجات الفنيه
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 الضجيج المنبعث من اآلالت والمعدات   17.140.20             

 

 وسائل النقل الضجيج المنبعث من   17.140.30              

 تفريعات أخرى وفقاً لموضوعات الوثائق.  او/ينبغي أن تدخل ضمن أقسام و 

  فالمواصفة الدولية: 

  المفردات  –األسنان طب   2009: 1942 ايزو 

  ينبغي أن تصنف مع التقسيمين الفرعيين: 

 تقنية الرعاية الصحية )مصطلحات(   01.040.11  

 بصفة عامةطب األسنان   11.060.20  

  بينما المواصفة الدولية: 

الجزء  –رموز التحكم في التشغيل والعمل  -تحريك التربة  اآلت  2004: 6405-1 ايزو 

  الرموز العامةاألول: 

  ينبغي أن تدخل مع التقسيم الفرعي 

 الرموز الخطية لالستخدام على المعدات الخاصة  01.080.20  

  وكذلك مع القسم 

 تحريك التربة  اآلت 53.100  

أما المواصفة التي تتضمن تعريفات تستخدم فقط ألغراض المواصفة نفسها فإنها ال تصنف  3/7

  في قسم

 المصطلحات  01.040  

التعديالت واإلضافات والمصطلحات الفنية ألي مواصفة تصنف مع المواصفة وتحمل الرمز  3/8
  المعطى للمواصفة نفسها

المواصفات المتعلقة باألنظمة ومكوناتها وقطع الغيار والمواد المستخدمة مع المعدات  3/9
تركيبها تصنف مع األقسام والتقسيمات الفرعية المخصصة  لوسب بهاواآلالت الخاصة 

للمواصفات المتعلقة بالمعدات واآلالت وطرق تركيبها إذا كان نظام التصنيف ال يتضمن 
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ة وضعت خصيصًا لتصنيف هذه األنظمة والمكونات وقطع الغيار أقسامًا أو تقسيمات فرعي
 والمواد. فمثاًل المواصفة الدولية: 

طرق  -فرامل وأجهزة الكبح ال –جرورة المركبات الزراعية الم  1984:5696 ايزو 

 . ةاالختبار المعملي

  ينبغي أن تدخل مع التقسيم الفرعي 

 الزراعية والسيارات المقطورة  الجرارات 65.060.10  

وذلك ألن نظام التصنيف لم يخصص قسماً أو تفريعاً لتجزئة نظم اآلالت الزراعية، بينما  

  المواصفة الدولية:

الجزء األول:  -واآلالت الزراعية  للجراراتاإلطارات واألطواق  2005: 4251-1 ايزو 

 خصائص اإلطارات ومقاساتها. 

  التقسيم الفرعي ينبغي أن تدخل مع 

 إطارات اآلالت الزراعية   83.160.30  

وعندما يتفرع قسم إلى تفريعات موضوعية فان الرموز الخاصة بالتفريعات فقط هي التي  3/10
  تعطي للمواصفات. فمثاًل المواصفة الدولية:

الطرق  -واآلالت المستخدمة في الزراعة والغابات  الجرارات 2013: 4254-1 ايزو 

 . متطلبات العامةالجزء األول: ال -الفنية لتأكيد السالمة 

  تصنف مع التفريع 

 المعدات واآلالت الزراعية بصفة عامة   65.060.01   

  وليس تحت رمز القسم 

 اآلالت الزراعية. األدوات والمعدات  65.060  

من بين الموضوعات المذكورة في  موضوع المواصفة يتناول موضوعين أو اكثرإذا كان  3/11

فان تلك المواصفة   99أو  /و  01التقسيمات الفرعية ألي قسم يتضمن تفريعاً ينتهي برمز  

 مثل المواصفة الدولية:   01  بـتصنف تحت الرمز الذي ينتهي 
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طرق  -لمكونات من السليكون تحديد ا -الصلب وسبائك الحديد  1986: 4829-1 ايزو 

الجزء األول: محتويات السليكون بين         -تخفيض نسبة الشدة للحديد القابل للتشكيل 

 . %1 و 0.05

  التي تصنف تحت القسم الفرعي 

 المعادن الحديدية بصفة عامة    77.080.01  

  وليس تحت التقسيمات الفرعية 

 الحديد    77.080.10  

 الصلب    77.080.20  

  وذلك الن الحديد والصلب معاً تمثل موضوع المعادن الحديدية. 

  وهذا الوضع المماثل ينطبق على المواصفة الدولية: 

 تقدير الحموضة -الفاكهة والخضراوات والمنتجات المشتقة منها  1981:6632 ايزو 

 المتطايرة. 

  التي ينبغي أن تصنف تحت التقسيم الفرعي 

 الفواكه والخضراوات والمنتجات المشتقة منها بصفة عامة  67.080.01  

  وليس تحت التقسيمات الفرعية 

 الفواكه والمنتجات المشتقة منها  67.080.10  

 الخضراوات والمنتجات المشتقة منها  67.080.20  

 وذلك ألن  

 بالفواكه والخضراوات      67.080 

  فقطيتضمن األقسام التالية 

 الفواكه والخضراوات والمنتجات المشتقة منها بصفة عامة   67.080.01  
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 الفواكه والمنتجات المشتقة منها   67.080.10  

 الخضراوات والمنتجات المشتقة منها   67.080.20  

ومن الممكن أن يقوم المستفيد بإضافة تفريعات جديدة تالية ألي قسم أو تقسيم فرعي، إما  3/12

بإضافة مستوى رابع من التفريعات أو زيادة التقسيمات الفرعية ألي قسم في المستوى 

الثالث. وبهدف تمييز الرموز اإلضافية عن تلك الرموز الواردة أصالً في نظام التصنيف 

  ينبغي إضافة الرموز الجديدة مسبوقة بشرطة قصيرة. فمثالً التقسيم الفرعي

 معدات تحريك التربة  53.100  

  يمكن أن يزداد تفريعها إلى مجموعة جديدة على النحو التالي: 

 بصفة عامة معدات حتريك الرتبة    01-53.100  

  لجرارات ا   10-53.100  

  الحفارات   20-53.100  

 التحميل شيوالت    30-53.100  

 التحميل شيوالت    40-53.100  

 األخرى معدات حتريك الرتبة    99-53.100  

وعلي أي حال فان إضافة هذه التقسيمات ينبغي أن يتم في نطاق ضيق وينصح بتجنبه ما  

أمكن ذلك . واإلجراء المفضل أن تبلغ الجهة المسئولة عن التصنيف الدولي بالحاجة إلى 

  زيادة التفريعات .

ولتحقيق التتابع تستخدم شبه الشارحة للفصل بين الرموز التي تخص الوثائق المطبوعة.  3/13

والترابط فان الرموز ترتب تسلسلياً حسب رموز التصنيف. فمثالً الرموز التي أعطيت في 

يجب أن تظهر حسب الترتيب  1987:8159 التصنيف الدولي للمواصفة الدولية ايزو

  التتابعي

 01.040.59  ; 59.060.01  ; 59.080.20   

وبهدف تبادل المعلومات يجب استخدام مجموعة القواعد التي ظهرت في الطبعة الثانية  

    ISONET للتقييسشبكة المنظمة الدولية استخدام من دليل ( 1982)
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  وهناك حقول موضوعية منها الحقلين 3/14

 األنظمة الميكانيكية ومكوناتها لالستخدام العام   21  

 أنظمة السوائل ومكوناتها لالستخدام العام   23  

شارحة تشير إلى أن هذا الحقل أو القسم  وكذلك األقسام الموضوعية التي يتبعها تبصرة 

 يتضمن مواصفات أعدت لالستخدام العام كما في المثال التالي: 

 السالمة في استخدام اآلالت   13.110  

 العام فقط*هذه المجموعة تتضمن مواصفات لالستخدام 

  

أي إنها يجب أن تقتصر على المواصفات ذات االستخدام العام فقط التي يمكن أن تستخدم  

  من قبل مؤسسات صناعية مختلفة، مثل المواصفة الدولية:

 نظام التحديد.  -محامل كروية مترية مخروطية  -المحامل الدوارة  2008:10317 ايزو 

  ات صناعية مختلفة، لذا فإنها تصنف في التقسيم الفرعيالتي يمكن أن تستفيد منها مؤسس 

 المحامل الدوارة   21.100.20  

  بينما المواصفة الدولية: 

 التجميعات  –انحناء محامل الرافعة  –البحرية النشاءات بناء السفن و 1987:6045 ايزو 

 والمكونات.

  والمواصفة الدولية: 

محامل كريات هيكل الطائرة، الثنائية الصف،  --الفضاء الجوي  1998:14204 ايزو 

 السلسلة المترية -- 0المحكمة، بسلسلة أقطار 

التي وضعت خصيصاً لالستخدام من قبل مؤسسات صناعية متخصصة سوف تدخل على  

التوالي ضمن التقسيمات الفرعية المتعلقة بتلك المجاالت الصناعية المتخصصة، وبالتحديد 

  عية التالية:في التقسيمات الفر

 معدات الشحن والتفريغ  47.020.40  

 المكونات الالزمة لبناء المركبات الفضائية  49.035  
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  أما المواصفة الدولية: 

الجزء االول  –تقدير خواص الشد  –انابيب اللدائن الحرارية  1997: 6259-1 ايزو 

 . العامة االختبار طرق :

قبل مختلف المؤسسات الصناعية، فإنها تصنف في التقسيم التي تستخدم ألغراض عامة من  

  الفرعي التالي:

 أنابيب بالستيك    23.040.20  

  بينما المواصفة الدولية: 

 أنظمة انابيب عديد كلوريد الفينيل عالية الصدم المدفونةألمدادات 2006: 6993-1 ايزو 

كيلو باسكال  100بار )  1: أنابيب الضغط التشغيل بحد أقصى 1الجزء  --الوقود الغازي 

) 

التي وضعت خصيصاً لمعالجة الغاز الطبيعي سوف تسجل على التوالي في التقسيم الفرعي  

  التالي المتعلق بالنوع المناسب من المنتج )من وجهة النظر الصناعية لهذا المنتج( وبالتحديد

 المنتجات البترولية ومعدات تعبئة ونقل الغاز الطبيعي  75.200  

  و

  الستخدام غير السوائل والتركيبات األنابيب البالستيكية  83.140.30  

 فان المواصفة الدولية:  لذا

 تقييم وتقليل المخاطر  –بادئ العامة للتصميم الم –الماكينات سالمة  2010: 12100 ايزو 

 سوف تظهر في القسم   

 السالمة في استخدام اآلالت   13.110  

  بينما المواصفة الدولية: 

  ةالعام المتطلباتالجزء األول:  -السالمة  -الزراعية اآلالت   2013: 4254-1 ايزو 

لن تسجل في القسم المشار إليه أعاله ألنها وضعت خصيصاً لالستخدام من قبل مؤسسة  

في مجال هندسة اآلالت الزراعية، لذا فسوف تظهر المواصفة في التقسيم صناعية واحدة 

  الفرعي التالي:

 المعدات واآلالت الزراعية بصفة عامة  65.060.01  
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وعندما يلحق بالقسم أو القسم الفرعي إحالة إلى قسم أو تقسيم فرعي آخر له صلة بهذا  3/15

المواصفات مع الموضوع المحال إليه.  الموضوع المذكور في اإلحالة فينبغي أن تصنف

  فمثالً التقسيم الفرعي

 منتجات الخزف   81.060.20  

  يتضمن اإلحالة التالية 

  91.140.70، انظر الصحية  الخزفمنتجات *  

ف مع التقسيم الصحية تصن الخزفمنتجات وعلى هذه األساس فان المواصفات عن  

  الفرعي

 الصحيةالتركيبات  91.140.70  

  وليس مع التفريع 

 منتجات الخزف  81.060.20  

إذا اعتمدت مواصفة دولية على أنها مواصفة إقليمية أو وطنية فإنها ستحمل الرمز أو  3/16

الرموز المعطاة للمواصفات الدولية ويقاس على ذلك أن المواصفة اإلقليمية التي تعتمد 

 مواصفة وطنية ستحمل الرمز الخاص بالمواصفة اإلقليمية. 

في تصنيف المواصفات على النطاق الدولي وبهدف تحقيق الترابط والتجانس بصفة عامة  3/17

فان على المصنف أن يتبع التعليمات والقواعد الواردة بشأن تحديد الرموز المستخدمة 

  للمواصفات الدولية )بصفة خاصة( والمواصفات اإلقليمية والوطنية بصفة عامة.

لرموز أو في حالة وجود أخطاء في نظام التصنيف ألي سبب سواء كانت أخطاء في ا 3/18

أو غيرها فان على المستخدم أن يبلغ عن هذه األخطاء للجهة المسئولة عن  أخطاء طباعية

 النظام. 

 

 

 

  مراجعة نظام التصنيف وتحديثه: 4
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تتم مراجعة نظام التصنيف وتحديثه حسب االحتياج. ويمكن ألي مستخدم للنظام أن يقترح  4/1

أي تعديالت أو إضافات على نظام التصنيف الدولي للمواصفات. ترسل هذه االقتراحات 

 ( على العنوان التالي: ايزو) للتقييسإلى األمانة العامة للمنظمة للدولية 

 International Organization for Standardization 
ISO Central Secretariat 
BIBC II 
Chemin de Blandonnet 8 
CP 401 
1214 Vernier, Geneva 
Switzerland 
E-mail : central@iso.org 
Tel. : +41 22 749 01 11 

 

 سوف يتم النظر في جميع المقترحات الواردة وسيتم ابالغ اصحابها عن أي اجراء للمتابعة   4/2

  كيف يستخدم الكشاف الهجائي: 5

فكل العناوين  KWIC يظهر كشاف التصنيف الدولي للمواصفات على هيئة ألفاظ دالة في ،  5/1

واإلحاالت )التي ال تتكرر  الخاصة بالحقول واألقسام والفروع الموضوعية والتبصرات

فيها عناوين الحقول واألقسام والفروع الموضوعية المحال إليها( تظهر في الكشاف من 

وهي  Stop Wordsخالل كل األلفاظ الدالة في تلك العناوين، باستثناء كلمات التوقف 

 ." ضبع" . "الواو"ألفاظ ليس لها أهمية ألغراض البحث. وتتضمن حروفاً وألفاظاً مثل  

 وغيرها.العينات" " .  "تسمية" ."مواصفه"  ."جهاز"  ." أي" ." آخر"

ً في عمود واحد في كل  األلفاظتظهر  5/2 الدالة )التي تطبع ببنط أسود( في ترتيب هجائيا

صفحة. وقد خصص لكل عنوان سطر واحد فقط، يعرض فيه الكلمة الدالة التي وردت 

محرفاً )بما فيها  140من  فيه، وعلى هذا األساس فان العناوين الطويلة التي تتضمن اكثر

 رها، ويشار إلى البتر في نهاية السطر بالنجمة *. المسافات وحروف الكلمات الدالة( يتم بت

   ترقيم ).(عن عناوينها بواسطة نقطة الكلمات الدالة يتم فصل  5/3

يبدأ الكشاف في كل سطر بالكلمة الدالة ويفصل بينها وبين بداية العنوان الذي وردت فيه  5/3

هدف توفير حيز من السطر فان بالنجمة الكبيرة، إال إذا كان العنوان يبدأ بهذه الكلمة. وب

الكلمة الدالة التي وردت مدخالً في بداية السطر تحذف من العنوان ويشار إلى الحذف 

  بعالمة الترقيم #

من  وقد سجل الرمز الدال على الحقل أو القسم أو الفرع الموضوعي في الجهة اليسرى 5/4

هل الوصول إلى موقع الحقل أو الكشاف )وفي الجهة اليمنى من الطبعة العربية ( ومن الس

 القسم أو الفرع الموضوعي وفقاً للترتيب المسلسل في جداول التصنيف.
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لحقول الرئيسية لنظام التصنيفا  

  الحقل الموضوعي   رقم الحقل

   ..........................................مبادئ عامة. مصطلحات. تقييس. توثيق 01

       ..................علم االجتماع. الخدمات. تنظيم وإدارة الشركات.اإلدارة. النقل 03

       ........................................................الرياضيات. العلوم الطبيعية 07

    ...............................................................تقنية الرعاية الصحية 11

  ...................................................البيئة . الوقاية الصحية. السالمة 13

    ..........................................المترولوجيا والقياس. الظواهر الطبيعية  17

    ...........................................................................االختبارات 19

    .....................................األنظمة الميكانيكية ومكوناتها لالستخدام العام 21

    .........................................أنظمة السوائل ومكوناتها لالستخدام العام 23

    .....................................................................هندسة الصناعة 25

    ........................................................هندسة نقل الحرارة والطاقة 27

    ..................................................................الهندسة الكهربائية 29

    .........................................................................اإللكترونيات 31

    ..............................االتصاالت. هندسة االتصاالت المسموعة والمرئية 33

    ................................................المعلومات. األجهزة المكتبيةتقنية  35

    .....................................................................تقنيات الصور 37

    ........................................................اآلالت الدقيقة. المجوهرات 39

    .............................................................هندسة مركبات الطرق 43

    .............................................................هندسة السكك الحديدية 45

    .....................................................بناء السفن والهياكل البحرية.  47

    ............................................هندسة الطائرات والمركبات الفضائية 49

    ..........................................................معدات نقل وتداول المواد 53

    ............................................................البضائعالتعبئة وتوزيع  55

    ...............................................................تقنية النسيج والجلود 59

    ...................................................................صناعة المالبس 61

    .........................................................................الزراعة 65

    .........................................................................تقنية الغذاء 67

    .....................................................................التقنية الكيميائية 71

    ............................................................التعدين والمواد المعدنية 73

    ...................................................................البترول وتقنياته 75

    ......................................................................المعادن 77

    .........................................................................تقنية الخشب 79

    ........................................... صناعة الزجاج والخزف )السيراميك( 81

    ...................................... صناعة المطاط وأنواع البالستيك )اللدائن( 83

    ..........................................................................تقنية الورق 85

    ..........................................................صناعة الدهانات واأللوان 87

    ..............................................................مواد اإلنشاءات والبناء 91

    ......................................................................الهندسة المدنية 93

    ...................................................................الهندسة العسكرية 95
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    ....................................األجهزة المنزلية والتجارية. الترفيه. الرياضة 97

    ........................................................................بدون عنوان  99
               
   

 

 

 جداول التصنيف :

 الموضوعات الرئيسية

 وتفريعاتها في ترتيب تسلسلي
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 مبادئ عامه . مصطلحات. تقييس. توثيق   01
 المصطلحات ) األسس والترابط (    01.020

تستخدم المواصفات الوارده في هذا القسم أيضا مع أقسام أخرى و/أو تقسيمات فرعيه وفقا *  
 لموضوعاتها 

 المصطلحات   01.040
تستخدم المواصفات الوارده في هذا القسم أيضا مع أقسام أخرى و/أو تقسيمات فرعيه وفقا *  

 لموضوعاتها 

 مبادئ عامه. المصطلحات الفنيه. التقييس. التوثيق ) مصطلحات(  01.040.01
 علم اإلجتماع. الخدمات. تنظيم وإدارة الشركات. اإلدارة. النقل )مصطلحات(  01.040.03

 الرياضيات. العلوم الطبيعية )مصطلحات (  01.040.07
 تقنيه الرعاية الصحية )مصطلحات (  01.040.11

 الوقايه الصحية. السالمة )مصطلحات ( البيئة  01.040.13

 المترولوجيا  والقياس. الظواهر الطبيعيه )مصطلحات(  01.040.17
 اإلختبارات )مصطلحات (  01.040.19
 األنظمه الميكانيكية والمكونات لإلستخدام العام )مصطلحات(  01.040.21

 العام )مصطلحات (  أنظمه السوائل والمكونات لإلستخدام 01.040.23
 هندسة الصناعه )مصطلحات (  01.040.25
 هندسة نقل الحرارة والطاقه )مصطلحات (  01.040.27

 الهندسة الكهربائية )مصطلحات (  01.040.29
 اإللكترونات )مصطلحات (  01.040.31
 اإلتصاالت هندسه االتصاالت المرئيه والمسموعه )مصطلحات (  01.040.33

 تقنيه المعلومات. االالت المستخدمه في المكاتب )مصطلحات(  01.040.35
 تقنيه  الصور )مصطلحات (  01.040.37
 االالت الدقيقه. المجوهرات )مصطلحات(  01.040.39

 هندسة مركبات الطرق )مصطلحات (  01.040.43
 هندسة السكك الحديدية )مصطلحات (  01.040.45
 بناء السفن والهياكل البحرية )مصطلحات (  01.040.47

 مركبات الفضائيه )مصطلحات ( الهندسة الطائرات و 01.040.49
 المواد )مصطلحات (  تداولمعدات نقل و 01.040.53
 تعبئة البضائع  وتوزيعها)مصطلحات (  01.040.55

 تقنيه النسيج والجلود )مصطلحات (  01.040.59

 صناعة المالبس )مصطلحات(  01.040.61
 الزراعة )مصطلحات (  01.040.65

 تقنيه األغذيه )مصطلحات (  01.040.67
 التقنيه الكيميائية )مصطلحات (  01.040.71
 التعدين والمواد المعدنيه )مصطلحات (  01.040.73

 البترول وتقنياته )مصطلحات(  01.040.75
 المعادن )مصطلحات(  01.040.77
 تقنيه األخشاب )مصطلحات (  01.040.79
 صناعه الزجاج والخزف )مصطلحات(  01.040.81

 صناعه المطاط والبالستيك )مصطلحات(  01.040.83
 تقنيه الورق )مصطلحات (  01.040.85
 صناعه الدهانات واأللوان )مصطلحات (  01.040.87
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 مواد االنشاءات  والبناء )مصطلحات(  01.040.91
 الهندسة المدنية )مصطلحات (  01.040.93
 الهندسة العسكرية )مصطلحات (  01.040.95

 ة )مصطلحات ( ياألجهزه  المنزليه والتجاريه . الترفيه. األلعاب الرياض 01.040.97
 الكميه والوحدات  01.060

في هذا القسم أيضا مع أقسام أخرى و/أو تقسيمات فرعيه وفقا  *تستخدم المواصفات الوارده 
 لموضوعاتها

 نظم ترميز األلوان  01.070
*تستخدم المواصفات الوارده في هذا القسم أيضا مع أقسام أخرى و/أو تقسيمات فرعيه وفقا  

 لموضوعاتها

 رموز المحارف 01.075

في هذا القسم أيضا مع أقسام أخرى و/أو تقسيمات فرعيه وفقا  *تستخدم المواصفات الوارده 
 لموضوعاتها 

 الرموز الخطية  01.080

 الرموز الخطية بصفه عامة  01.080.01
 رموز المعلومات العامه  01.080.10
 الرموز الخطية لالستخدام على المعدات الخاصة  01.080.20

 تعلى الرسومات الهندسيه االليه، والرسوما الرموز الخطية لإلستخدام 01.080.30
 االنشائيه،المخططات  والخرائط وغيرها من وثائق المنتجات الفنيه 

يه والكهربائيه. المخططات نالرموز المستخدمه في الرسومات الهندسيه االليكترو 01.080.40
 الرسومات البيانيه وغيرها من وثائق المنتجات الفنيه

*تستخدم المواصفات الوارده في هذا القسم أيضا مع أقسام أخرى و/أو تقسيمات فرعيه وفقا  
 لموضوعاتها 

الرموز الخطيه المستخدمه في تقنيه المعلومات الرسومات الفنيه لالتصاالت  01.080.50
 وغيرها من وثائق المنتجات الفنيه

في هذا القسم أيضا مع أقسام أخرى و/أو تقسيمات فرعيه وفقا  *تستخدم المواصفات الوارده 
 لموضوعاتها

 رموز خطيه مكتوبه أخرى   01.080.99

 الرسومات الفنية  01.100
 01.080.30الرموز الخطيه المستخدمه في الرسوم الفنيه أنظر * 

       35.240.10 .للتصميم بمساعده الحاسب أنظر* 

 الفنية بصورة عامةالرسومات  01.100.01

 الرسومات الهندسة االلية  01.100.20

 الرسومات الهندسيه االلكترونيه والكهربائيه 01.100.25
 * تشمل الجداول الكهربائيه الرسوم البيانيه المخططات  

 الرسومات الفنيه في حقول التصال وتقنيه المعلومات 01.100.27
 رسومات التشييــد والبناء  01.100.30

 تشمل رسومات الهندسية المدنية *

 معدات الرسوم البيانيه  01.100.40

 مواصفات اخرى تتعلق بالرسومات الفنية  01.100.99
 توثيق المنتجات الفنية 01.110

 الخ .تحديد خصائص المنتجات .أدله العمل.*يشمل قواعد اعداد أدله المستخدمين 

 التقييس. قواعد عامة   01.120
 علوم المعلومات. النشر  01.140
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  35.240.30استخدام تقنيه المعلومات في توثيق المعلومات والنشر أنظر * 

 الكتابة والترجمه  01.140.10

  35.040*مجموعه المحارف المشفره المستخدمه في تبادل البيانات أنظر 

 علوم المعلومات  01.140.20
 * تشمل التوثيق علم المكتبات ونظم االرشيف  

 الوثائق الخاصه باإلدارة، والتجارة، والصناعة   01.140.30
 01.110انظر .*توثيق المنتجات الفنية  

 03.060انظر .*وثائق الصرافة 
 35.240.30انظر  .*لتبادل المعلومات إلكترونيا 

 النشر 01.140.40

 35.240.30* النشر االليكتروني أنظر  

 علم االجتماع. الخدمات. تنظيم وإدارة الشركات. اإلدارة. النقل  03

 علم اإلجتماع.  علم السكان  03.020

 التوظيف  -العمل  03.040
 13.180و13.040.30* بيئه العمل أنظر  

 األقتصاد. األعمال المصرفية. النظم النقدية. التأمين 03.060
 35.240.40استخدام تقنيه المعلومات في الصرافه أنظر* 

 الخدمــات 03.080

  03.220* النقل ، انظر 

 03.240* خدمات البريد ، انظر 

 الخدمات بصفة عامة  03.080.01
 الخدمات الصناعيــة  03.080.10

 تشمل الصيانة .التنظيف *

 الخدمات المقدمه للشركات  03.080.20
 الخ .*تشمل الدعاية واالعالن 

 03.100.30انظر .*لتدريب الموظفين وتاهيلهم 
 الخدمات المقدمه للعمالء 03.080.30

 الخ .*تشمل الفنادق والمطاعم والمغاسل والتنظيف والنقل 
 03.220انظر .*خدمات النقل 

 ألخرى االخدمات  03.080.99
 إدارة الشركات وتنظيمها 03.100

 إدارة الشركات وتنظيمها بصفه  عامة  03.100.01
 *تشمل الجوانب القانونية وتحمل المسئولية في االدارة 

 الحوكمة واالخالق  03.100.02
 *تشمل مكافحة الرشوة ومكافحة االحتيال في المشتريات والمسئولية االجتماعية للشركات

 الشراء. التوريد. االسواق العسكرية  03.100.10
 التجارة. األعمال التجارية. التسويق  03.100.20

 إدارة الموارد البشرية  03.100.30
 *تشمل تدريب الموظفين وتاهيلهم 

 25.160.01انظر .*تاهيل عمال اللحام 
 الدراسات والتطوير 03.100.40

 الخ  .تحليل القيمة .*تشمل ادارة المشاريع 

 اإلنتاج. إدارة اإلنتاج  03.100.50
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 المحاسبة  03.100.60
 أنظمة االدارة 03.100.70

المعايير المشمولة في هذه المجموعة الفرعية يجب ان تدرج في المجموعات و/او *
 المجموعات الفرعية حسب موضوعاتها

 .ونظم ادارة الطاقة .ونظم ادارة حركة المرور على الطرق  .*تشمل نظم االدارة البيئية 
 الخ .ونظم ادارة الرعاية الصحية 

 الصله بتنظيم الشركات وإدارتها ذاتالمعايير األخرى  03.100.99
 الجــــودة  03.120
 الجودة بصفة عامة  03.120.01

 *تشمل الجوانب العامة المتصلة بالدقة في المنتج 

 إدارة الجودة و تأكيدها  03.120.10

 منح  الشهادات للمنتج و الشركات.تقييم المطابقة  03.120.20
 *تشمل المعامل المعتمدة والفحص وبرامجه 

 استخدام الطرق اإلحصائية  03.120.30

 مواصفات اخرى تتعلق بالجودة  03.120.99
 براءات اإلختراع. الحقوق  الفكرية  03.140
 القانون. اإلدارة العامة  03.160

 *تشمل هذه المجموعة المواصفات المعدة لالستخدام العام 

 التربية والتعليم  03.180
 الترفية. السياحة  03.200

 97.200.30انظر .*معدات المخيمات 

 صفة عامة بالترفية والسياحة  03.200.01
الخدمات .مكاتب المعلومات السياحية  .ادارة االحداث في الخارج )الهواء الطلق( *تشمل 

 الخ.الفنادق .السياحية 
 سياحة المغامرة  03.200.10
 الترفية والسياحة الصله ب ذاتالمعايير األخرى  03.200.99

 الترفيهية الغوص *تشمل خدمات
 النقـــــل  03.220

 13.300*نقل المواد الخطرة 

 النقل بصفة عامة  03.220.01

 النقل البري  03.220.20
 *يشمل خدمات النقل على الطريق 

 93.080.30انظر .*معدات التحكم في المرور وتركيبها 

 النقل بالقطار  03.220.30
 *يشمل خدمات السكك الحديدية 

 93.100*معدات التحكم في حركة القطارات وتركيبها انظر 
 النقل البحري  03.220.40

 *يشمل خدمات النقل البحري 
 93.140انظر .*معدات التحكم في النقل البحري 

 النقل الجوي  03.220.50
 *يشمل خدمات النقل الجوي 

 93.120انظر .*معدات التحكم في النقل الجوي وطرق تركيبها 
 وسائل النقل األخرى  03.220.99
 الخدمات البريدية 03.240

 الخ  .صناديق ايداع الرسائل .*تشمل المعدات البريدية 
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 العلوم الطبيعية  –الرياضيات  07
 الرياضيات  07.020

 03.120.30انظر .*استخدام الطرق االحصائية في تاكيد الجودة 

 الفيزياء. الكيمياء  07.030
 *تغطي هذه المجموعة الموصفات في حقلي الفيزياء والكيمياء بصفتهما من العلوم الطبيعية 

 17انظر .*الفيزياء الطبيعية 
 71انظر .*تقنية الكيمياء 

 الفلك. علم األرض. الجغرافيا  07.040
 الجيولوجيا. علم األرصاد الجوية.  علم المياه  07.060
 علم األحياء. علم النبات. علم الحيوان  07.080

 *تشمل التقنية البيولوجية 

 الميكروبيولوجي( )علم األحياء الدقيقة  07.100
 علم األحياء الدقيقة بصفة عامة  07.100.01
 علم األحياء الدقيقة الطبيـة  07.100.10

 11.100انظر .*المختبرات الطبية 

 علم األحياء الدقيقة للمياه  07.100.20
 13.060.70انظر .*اختبار المكونات البيولوجية للماء 

 لألغذية  علم األحياء الدقيقة 07.100.30
 *يشمل علم االحياء الدقيقة للمواد الغذائية للحيوانات 

 65.120انظر .*المواد الغذائية للحيوانات 
 67.050انظر .*الطرق العامة الختبار المنتجات الغذائية وتحليلها 

 علم األحياء الدقيقة لمستحضرات التجميل 07.100.40

 مواصفات أخرى الخاصة تتعلق بعلم األحياء الدقيقة  07.100.99
 تقنية النانو 07.120
 علم الطب الشرعي  07.140

 تقنية الرعاية الصحية  11
 الطبية ومرافق الرعاية الصحية بصفة عامة العلوم 11.020

  07.140 انظر .*علم الطب الشرعي 
 الصحية الرعاية مجال في البيئية واإلدارة الجودة 11.020.01

 الصحية تقنيات الرعاية في البيئية واإلدارة *تشمل الجودة
 03.100.70انظر  .*تشمل نظم ادارة الرعاية الصحية 

    35.240.80انظر  .في في تقنيات الرعاية الصحية المعلوماتاستخدام تقنية *تشمل 
 الصحية بصفة عامة خدمات الرعاية 11.020.10

خدمات .الجراحة التجميلية .المساعدة المعيشية  .رعاية الخرف  .*تشمل دور الرعاية
 الخ .المعالجة اليدوية لتقويم العمود الفقري

 علم الطب 11.020.20
 وطبقية الدواء .العالج بالخاليا  .تشمل الطب التجديدي *

  رعاية الصحية بصفة عامة مواصفات اخرى تتعلق بال 11.020.99
 األجهزه الطبية  11.040
 األجهزه الطبية بصفة عامة  11.040.01

 أجهزه التخدير والتنفس واإلفاقه  11.040.10
 *يشمل تركيبات الغازات الطبية 

 أجهزه نقل الدم والتشريب والحقن 11.040.20
 *يشمل عبوات الدم  

 أدوات الجراحة  وموادها 11.040.30
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 الخ .*تشمل المالبس والكمامات 

 زراعة األعضاء واستبدال األعضاء وعمليات التقويم 11.040.40
 11.040.70*زراعة العيون انظر 

 أجهزه التصوير الشعاعي  11.040.50
 *تشمل المعدات الشعاعية والعالج 

 37.040.25انظر .*االفالم الشعاعية المستخدمة في الطب وطب االسنان والصناعة 

 معدات التشخيص  11.040.55
 *تشمل المعدات الطبية ذات المؤشرات القياسية .المحرار الطبي والمواد المماثلة 

 معدات العالج  11.040.60
 أجهزه طب العيون  11.040.70

 *تشمل زراعة العيون 

 األجهزه الطبية األخرى  11.040.99

 طب األسنان  11.060
 طب األسنان بصفة عامة  11.060.01
 مواد طب االسنان  11.060.10

 زراعة األسنان 11.060.15
 أجهزه طب األسنان 11.060.20

 37.040.25انظر .*االفالم الشعاعية لطب االسنان 

 أدوات طب األسنان  11.060.25

 التعقيـــــم .التطهير 11.080
 التعقيم والتطهير بصفة عامة  11.080.01

 الخ .تطهير اجواء غرف الجراحة .*تشمل طرق التعقيم 

 أجهزة التعقيم  11.080.10

 المعقمات والمطهرات  11.080.20
 71.100.35انظر .*المواد الكيميائية المستخدمة الغراض التطهير والتعقيم 

 عبوات معقمة  11.080.30
 مواصفات أخرى تتعلق بالتعقيم والتطهير 11.080.99

 التحاليل الطبيه  11.100
تحليل .التحكم في الشوائب .نظم الفحص في الزجاج .التحاليل الحيوية .*تشمل علم السموم 

 الخ .الدم والبول 
 07.100.10.*االحياء الدقيقة الطبية 

 المستحضرات الصيدالنية  11.120

 المستحضرات الصيدالنية بصفة عامة  11.120.01

 األدوية  11.120.10
 *تشمل الوصفات الطبية 

 المواد الطبية  11.120.20
 11.040.30انظر .*مواد الجراحة 

 مواصفات أخرى تتعلق بالمستحضرات الصيدالنية  11.120.99
 *تشمل معدات صناعة االدوية 

 المعدات المستخدمه في المستشفيات  11.140
 الخ .حافظات المواد الحادة المستهلكة .قفازات اليدين الطبية .طاوالت الجراحة .*تشمل االسرة 

 اإلسعافات  األولية  11.160
 المرافق وسيارات االسعاف .المعدات .*تشمل شنط االسعاف 

 الوسائل المساعدة الخاصة بالعجزة والمعاقين 11.180
 *تشمل االدوات المساعدة لكبار السن 



  

 29 ( ICS )التصنيف الدولي للمواصفات 

  17.140.50انظر .*سماعات االذن 
 الوسائل المساعدة الخاصة بالعجزة والمعاقين  بصفه عامه 11.180.01
 الوسائل المساعدة على الحركه والمشي 11.180.10

 *تشمل الكراسي المتحركة والعكازات 

 الوسائل المساعدة على التبول 11.180.20
 الوسائل المساعدة الخاصة على القراءة 11.180.30

 *تشمل طريقة برايل 
 11.040.70انظر  .*النظارات والعدسات الالصقه 

 الوسائل المساعدة في األكل والشرب 11.180.40
 مواصفات أخرى تتعلق بالوسائل المساعدة للعجزة والمعاقين   11.180.99

 النسل، منع الحمل باألجهزة  تنظيم 11.200

 الطب البيطــري 11.220
 *تشمل المعدات الخاصة بالطب البيطري  

 الوقايه الصحية. السالمة  .البيئة 13
 حماية البيئة  13.020
 البيئة.وحماية البيئة بصفة عامة  13.020.01

 اإلدارة البيئية 13.020.10
 ادارة البيئة   *تشمل الشهادة والفحص النظمة

 إقتصاديات البيئة  13.020.20
 *تشمل االجراءات المساندة 

 تقويم التأثيرات البيئة 13.020.30
 *تشمل االدارة المتعلقة بمخاطر البيئة 

 التلوث . التحكم في التلوث والمحافظه على البيئة 13.020.40
 *تشمل مخازن السموم 

 جزئيات نظائريه مشعة  13.020.50
 منتجات مستمدة من الموارد البيولوجية او المتجددة  13.020.55
  نتاج دورة الحياة 13.020.60

 محايدة الكربون.*تشمل البصمة البيئية 
    مشاريع البيئه 13.020.70
 المواصفات األخرى ذات الصله بحمايه البيئه 13.020.99
 النفايات 13.030

  مع التقسيمات الفرعية حسب نوعها*تصنف النفايات الصناعية والزراعية 

 النفايات بصفة عامة  13.030.01
 النفايات الصلبـــة  13.030.10
 النفايات السائلة.  13.030.20

 13.060.30انظر .*تصريف نفايات الصرف الصحي ومعالجتها 

 نفايات خاصة  13.030.30
 الجثث .النفايات الخطرة االخرى .نفايات المستشفيات .*تشمل النفايات االشعاعية 

 تجهيزات ومعدات تصريف النفايات ومعالجتها 13.030.40
معدات جمع النفايات .معدات حرق النفايات .حاويات النفايات .*تشمل معدات تنظيف الشوارع 

 الخ .معدات التخلص من القمامة واماكن الطمر .
 43.160انظر .*سيارات جمع النفايات 

 91.140.70انظر .ات *مجاري النفاي
 97.040.50انظر .*وحدات التخلص من نفايات االطعمة 

 إعادة استخدام النفايات  13.030.50
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 *يشمل المعدات المستخدمة  

 النفايات بمواصفات أخرى متعلقة  13.030.99
 *تشمل الحد من النفايات 

 جودة الهواء  13.040

 جودة الهواء بصفة عامة  13.040.01
 األجواء  المحيطـة  13.040.20

 *تشمل التهوية الداخلية 

 طبيعة أماكان العمل 13.040.30
 11.080انظر .*جودة الهواء في غرف الجراحة 

 المكاتب النظيفة والعوامل المرتبطه ببيئة العمل   13.040.35

 انبعاثات المصادر الثابتة  13.040.40

 انبعاثات عوادم وسائل النقــل  13.040.50
 مواصفات أخرى تتعلق  بجودة الهواء  13.040.99

 جودة المــاء  13.060
 الحماية من التلوث .المعدات المستخدمة وتركيبها .التحلل العضوي.*تشمل السمية 

  *تصنيف موصفات فحص جودة الماء مع التقسيمات الفرعية حسب نوعها
 جودة الماء بصفة عامة  13.060.01
 مياه المصادر الطبيعيــــة  13.060.10

 ماء الشـــــــرب  13.060.20
 67.160.20انظر .*المياه المعدنية 

 71.100.80 انظر.*المواد الكيميائية لتقنية الماء 
 91.140.60 *أنظمة االمداد بماء الشرب ،انظر

 الماء لإلستخدامات الصناعية  13.060.25
 *يشمل الماء لالستخدام التجاري لبرك السباحة وتربية االسماك .الخ 

 مياه المجــاري  13.060.30
 *يشمل تصريف مياه المجاري ومعالجتها 

 13.030.20انظر .*النفايات السائلة 
 91.140.80انظر .*انظمة الصرف الصحي 

 93.030انظر ، *انظمة الصرف الصحي الخارجي 

 جوده الماء بصفة عامة أختبار 13.060.45
 *يشمل اخذ العينات 

 فحص المكونات الكيميائيه للماء    13.060.50
 فحص المكونات الطبيعية للماء    13.060.60

 فحص المكونات البيلوجية للماء  13.060.70
   07.100.20انظر .*علم االحياء الدقيقة للمياه 

 مواصفات أخرى تتعلق بجودة الماء  13.060.99
 جودة التربة. علم التربة  13.080

 93.020انظر .*عناصر التربة المتعلقة بتكوينات االرض 
 جودة التربة وعلم التربه بصفه عامه 13.080.01

 الخ  .تحلل التربة .*تشمل تلوث التربة تعرية التربة 
 أختبار جودة التربة بصفه عامه 13.080.05

 *يشمل اخذ العينات 
 المكونات الكيمائية للتربة  13.080.10
 المكونات الطبيعية للتربة  13.080.20

   المكونات العضويه للتربة 13.080.30
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 المكونات المائية للتربة 13.080.40
 مواصفات أخرى ذات عالقه بالتربة 13.080.99

 ة *يشمل الجوانب الزراعية المتعلقة بالتربة واعادة استخدام مواد الترب

 السالمة في العمل. الوقاية الصحية في المنشأت الصناعية  13.100
 13.340انظر .*المالبس والمعدات الواقية 

 91.160.10انظر .*اضاءة اماكن العمل 
 السالمة في استخدام اآلالت 13.110

   *تشمل هذه المجموعة فقط مواصفات السالمة بصفة عامة
 السالمة المنزلية  13.120

 97.190انظر .*السالمة لالطفال 
 97.200.50انظر .الطفال ا*السالمة في لعب 

 الضجيج وتأثيره على األنسان 13.140
 *يشمل قياس السمع 

 13.340.20انظر .*واقيات االذن 
  17.140انظر .*الصوتيات والقياسات الصوتية 

 اإلهتزاز والصدمة وتأثيره على األنسان 13.160
 17.160انظر .*االهتزازات وقياس الصدم واالهتزاز 

 بيئة العمل وتأثيرها على األنسان  13.180
 الحماية من الحوادث والكوارث  13.200

 *يشمل االخالء في حالة الطوارئ وانظمة االنذار 
 91.120.25انظر .*الحماية من الزالزل واالهتزازت 

 الوقاية من الحريق  13.220
 الوقاية من الحريق بصفه عامة  13.220.01

 *يشمل السالمة من الحريق 
 مكافحة الحريق 13.220.10

 *يشمل معدات االطفاء والمركبات 
  13.340.10انظر .*للمالبس الواقية من الحريق 

 الوقاية من  الحريق  13.220.20
 *يشمل المعدات المستخدمة للوقاية من الحريق 

 واالحتراق للمواد والمنتجات  العسرعة اإلشت 13.220.40
 مقاومة مواد البناء والعناصر للحريق  13.220.50

 مواصفات أخرى ذات صلة بالحماية من الحريق  13.220.99
 الوقاية من األنفجارات  13.230

 29.260.20انظر .*للتركيبات الكهربائية المعدة لالجواء المتفجرة 
 71.100.30انظر .*المتفجرات والصواريخ النارية 

 حماية المواقع ذات الضغط المرتفع 13.240
 الخ   .وسائل مقاومة الصدم .*يشمل صمامات السالمة

 الوقاية من الصعق الكهربائي  13.260
 *تشمل االدوات المستخدمة في العمل مع التيار 

 الوقاية من اإلشعاعات  13.280
 *تشمل الوقاية من االشعاع بالتردد الالسلكي 

 17.240انظر .*قياس االشعاع 
 الوقاية من األشياء الخطرة  13.300

 الخ .*تشمل االجراءات الالزمة للتعامل مع المواد الخطرة وتخزينها ونقلها وترميزها 
 27.120.30انظر .*المواد االنشطارية النووية 

 الوقاية من الجريمة 13.310
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اجهزة االنذار ضد اللصوص .المعدات والمواد .االجراءات االمنية .*تشمل الخدمات االمنية  
غرف التخزين .الخزائن االمنة .اجهزة االنذار ضد سرقة السيارات .الصامدة ضد اللصوص 

 الخ .
 أنظمة اإلنذار و التحذير  13.320

 13.310انظر .النظمة التحذير ضد اللصوص 
  43.040.20انظر.اجهزة االنذار لمركبات الطرق 

 الوقايه والسالمه معدات   13.340
 13.100انظر .*للسالمة في العمل 

 أدوات الوقايه بصفة عامة  13.340.01
 مالبس الوقاية  13.340.10

  *تشمل المالبس الواقية ضد الحريق .طوق النجاة البحري
 أجهزة  وقاية الرأس  13.340.20

  الخ .حماية العينين واالذنين  .*تشمل خوذة الراس 
 أجهزة وقاية التنفس )الكمامات(  13.340.30

 اليدين  حماية قفازات 13.340.40
 11.140انظر .*القفازات الطبية 

 االحذيه الواقية لألرجل 13.340.50
 معدات الوقاية األخرى  13.340.99

 المترولوجيا والقياس. الظواهر الطبيعية  17
  المترولوجيا والقياس بصفة عامة 17.020

* يشمل أدوات القياس بصفة عامة، األرقام القياسية، المقاييس المستخدمة، الجوانب العامة 
 للمواد المرجعية ، الخ 

  67.0501.060* الكميات والوحدات، انظر 
  71.040.30* المواد المرجعية الكيميائية، انظر 

 القياسات الطولية والزاوية  17.040

 القياسات الطولية والزاوية بصفة عامة  17.040.01
 الحدود والتوافقات  17.040.10
 خواص األسطح  17.040.20

 أجهزة القياس  17.040.30
  خصائص المنتج الهندسية  17.040.40
 المواصفات األخرى المتصلة بالقياس الطولي والزاوية  17.040.99

 قياس الحجم، الكتلة، الكثافة، اللزوجة 17.060
 * يشمل أدوات القياس 

  75.180.30* أجهزة القياس الحجمي لمنتجات البترول والغاز الطبيعي، انظر 
  قياس الوقت. قياس السرعة. السرعة الزاوية  17.080

 * يشمل أجهزة القياس 
  39.040* أجهزة قياس الوقت، انظر 

  قياس القوة والوزن والضغط 17.100
 * يشمل أجهزة القياس 

 قياس تدفق السوائل  17.120
 * يشمل أجهزة القياس والتركيب 

 قياس تدفق السوائل بصفة عامة  17.120.01
 التدفق في األنابيب المقفلة  17.120.10

  91.140.40* قياس تدفق الغاز في المباني، انظر 
  91.140.60* قياس تدفق الماء في المباني، انظر 

 التدفق في القنوات المفتوحة  17.120.20
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 الصوتيات والقياسات الصوتية  17.140
 * يشمل أجهزة القياس ومعدات االختبار 
  13.140* الضوضاء وعالقتها باإلنسان، انظر 

  91.120.20* الصوتيات في المباني، انظر 
 القياسات الصوتية وخفض الضجيج بصفة عامة  17.140.01
 المنبعث من اآلالت والمعداتالضجيج  17.140.20

* تُستخدم المواصفات الواردة في هذا القسم أيضاً مع أقسام أخرى و/أو تقسيمات فرعية وفقاً 
  لموضوعاتها

 وسائل النقل الضجيج المنبعث من  17.140.30
 يشمل ضوضاء الطرق، ضوضاء القطارات، ضوضاء الموانئ والمطارات*
هذا القسم أيضاً مع أقسام أخرى و/أو تقسيمات فرعية وفقاً تُستخدم المواصفات الواردة في *

  لموضوعاتها
 الصوتيات اإللكترونية  17.140.50

  * تشمل األدوات المساعدة في السمع وأدوات قياس الصوت
 المواصفات األخرى المتعلقة بالصوتيات  17.140.99

  االهتزازات. قياس الصدم واالهتزاز 17.160
 القياس وتركيبها* تشمل أجهزة 

  13.160* االهتزازات المتعلقة باإلنسان، انظر 
  21.120.40* التوازن وآالت التوازن، انظر 

  91.120.25* حماية المباني من االهتزازات، انظر 
 البصريات والقياسات البصرية  17.180
 البصريات والقياسات البصرية بصفة عامة  17.180.01

 األلوان وقياس الضوء  17.180.20
 أجهزة القياس البصرية  17.180.30

 * تشمل سبكتروسكوب )المطياف(، أجهزة قياس جيوديسية، الخ 
  11.040.70* البصريات الطبية وأجهزتها، انظر 

  31.260* أجهزة الليزر، انظر 
  33.180* البصريات الليفية، انظر 
  37.020* األجهزة البصرية، انظر 

  37.040.10أجهزة التصوير، انظر * عدسات 
 مواصفات أخرى عن البصريات والقياسات البصرية  17.180.99

 الديناميكا الحرارية وقياس درجة الحرارة  17.200
 الديناميكا الحرارية بصفة عامة  17.200.01

 الحرارة. قياس الحرارة  17.200.10

 أجهزة قياس الحرارة  17.200.20
 * تشمل الترموستات 

  11.040.55* المحرارالطبي، انظر 
 مواصفات أخرى عن الديناميكا الحرارية  17.200.99
 الكهرباء. المغناطيسية. القياسات الكهربائية والمغناطيسية  17.220

 الكهرباء. المغناطيسية بصفة عامة  17.220.01
 * تشمل المغناطيسية الكهربائية 

 قياسات الشحنات الكهربائية والمغناطيسية  17.220.20
 * تشمل أجهزة القياس وأجهزة التحويل 

  91.140.50، انظر  * عدادات قياس الطاقة الكهربائية في المباني
 مواصفات أخرى عن الكهرباء والمغناطيسية  17.220.99
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 قياسات اإلشعاع  17.240
  13.280، انظر  * الحماية من اإلشعاع

 اإلختبار ات 19
 أوضاع  اإلختبارات وطرقها بصفة عامة  19.020

 *يغطي هذا الحقل المواصفات ذات االستخدام العام 
 71.040انظر  .*الكيمياء التحليلية 

 اختبارات البيئـة  19.040
 *تشمل معدات االختبار 

 االختبارات الميكانيكية 19.060
 *تشمل معدل االختبار

 77.040.10انظر  .*االختبارات الميكانيكية للمعادن 

 

 ختبارات الكهربائية واإللكترونية اال 19.080
 *تشمل معدات االختبار 

 17.220.20انظر .*معدات القياس للشحنات الكهربائية والمغناطيسية 
 االختبارات غير الضارة )غير المتلفة(  19.100

اجهزة كشف التسرب .االستخدام الصناعي الشعة اكس واشعة جاما .*تشمل معدات القياس 
 الخ .االشعاعي 

 77.040.20*االختبارات غير الضارة للمعادن انظر 
 25.160.40انظر .*االختبارات غير الضارة لوصالت اللحام 

 37.040.25انظر  .*افالم التصوير الشعاعي في المجال الصناعي 
 المنخل تحليل حجم الجسيمات. 19.120

 *يشمل االختبار بالمنخل  

 األنظمة الميكانيكية ومكوناتها لالستخدام العام  21
 خواص االالت  وتصميمها .األجهزة .المعدات  21.020

 الخ .*تشمل الثقة في المنتج ومكانته وتحمله لالستخدام 
 13.110انظر .*السالمة في المعدات 

 أسنان اللولب  21.040
 49.030.10انظر .*اسنان اللولب في هندسة الطائرات 

 أسنان اللولب بصفة عامة  21.040.01

 أسنان اللولب المترية  21.040.10
 أسنان اللولب االنشية 21.040.20

 *يشمل اسنان لولب ويتوورث 
   21.040.30*اسنان االنابيب انظر 

 أسنان اللولب الخاصة  21.040.30
 الخ  .اسنان االنابيب .الصغيرة للولب  *يشمل االسنان

 أدوات الربط )المرابط(  21.060
 11.040.40انظر  .*ادوات الربط الخاصة بجراحة واستبدال االعضاء وتقويمها 

 49.030انظر .*ادوات الربط المستخدمة في بناء المركبات الفضائية 
 أدوات الربط بصفة عامة  21.060.01
 البراغي، المسامير اللولبية،برغي ملولب الطرفين  21.060.10
 الصواميل  21.060.20

 وردة الصامولة،الفلكات، عناصر الزنق والتثبيت  21.060.30
 مسامير برشام  21.060.40
 لدبابيس والمساميـر ا 21.060.50
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 الحلقات، والجلب المسننة  21.060.60
 أدوات القمط والتثبيت  21.060.70
 أدوات الربط األخرى  21.060.99

 ي  وغيرها من الوصالت المفصلية  ر  المفصالت الع   21.080
 المحامـــل )كراسي التحميل( 21.100
 المحامل )كراسي التحميل( بصفة عامة  21.100.01

 المحامل البسيطة  21.100.10
 المحامل الدوارة ) التدحرجية ( 21.100.20
 والوصالت )القارنات ( أعمدة اإلدارة 21.120

 أعمدة اإلدارة واالوصالت )القارنات( بصفة عامة  21.120.01
 أعمدة اإلدارة  21.120.10

 الوصالت )القارنــات(  21.120.20

 الخوابير ومجاري الخابور ،المخددات  21.120.30
 التوازن وآالت ضبط الوزن  21.120.40
 بأعمدة اإلدارة  والوصالت )القارنات(  تتعلقمواصفات اخرى  21.120.99

 مانعات التسرب، جلب الحشو 21.140
  23.040.80انظر .والخراطيم .*مانعات التسرب لالنابيب 

 النوابض   21.160
 77.140.25انظر .*الصلب المستخدم في صنع النوابض 

 التثبيت  والمكونات وغيرها من أجزاء االلة   21.180

 التـــــــروس )المسننات(  21.200
 وسائل التدوير المرنة وناقالت الحركة   21.220
 وسائل االدارة المرنه  وناقالت الحركة بصفة عامة  21.220.01
 وسائل االدارة  بالسيور ومكوناتها  21.220.10

 ة بالحبال  واالسالك )الكابالت(وسائل االدار 21.220.20
 وسائل االدارة بالجنازير ومكوناتها  21.220.30
 وناقالت الحركة األخرى المرنة  وسائل االدارة  21.220.99

 اآلالت الدائرية الترددية ذات المحور ومكوناتها 21.240
*تشمل الكباس ) البستم ( وحلقة الكباس وعمود االدارة )الكرنك( وغيرها من المعدات 

 الهندسية بصفة عامة 
 نظم التزييـت والنزليق 21.260

  75.100انظر  .*زيوت التزليق 
 أنظمة السوائل  ومكوناتها الموائع لالستخدام العام  23
 وسائل تخزين السوائل  23.020

 55.140انظر .الحاويات الصغيرة لنقل السوائل *
 75.200انظر  .*وسائل تخزين منتجات البترول والغاز 

 وسائل تخزين السوائل بصفة عامة  23.020.01

 الصهاريج والخزانات الثابتة  23.020.10
 الشاحنات الصهريجيه 23.020.20

 43.080.10انظر  .*سيارات نقل الوقود 
 47.020.85انظر  .*ناقالت الوقود 

 45.060.20انظر  .*الصهاريج المقطورة 
  55.140انظر .*الحاويات الصغيرة لنقل السوائل 

 ائل المضغوطةأوعية  السو 23.020.30
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 27.060.30انظر  .*اوعية البخار المضغوط 
 77.140.30انظر  .*استخدام الصلب في تخزين المواد المضغوطة 

 أسطوانات الغاز  23.020.35
 اوعية تجميع السوائل  23.020.40

 وسائل أخرى لتخزين السوائل 23.020.99
 خطوط األنابيب، وخطوط ومكوناتها  23.040

 75.200انظر  .*خطوط االنابيب ومكوناتها لمنتجات البترول والغاز الطبيعي 
 خطوط األنابيب ومكوناتها بصفة عامة  23.040.01
 اجزاءها ألنظمة نقل المياة الخارجية خطوط األنابيب و 23.040.03

 الصحي الخارجية اجزاءها ألنظمة الصرفخطوط األنابيب و 23.040.05
 للشبكة الحرارية )التدفئة المركزية( اجزاءها خطوط األنابيب و 23.040.07

 أنابيب الحديد والفوالذ  23.040.10
 77.140.75انظر  .*انابيب الفوالذ والمواسير لالستخدام الخاص 

 انابيب  المعدنية  الحديدية  23.040.15
 77.150انظر .*االنابيب المعدنية غير الحديدية والمواسير لالستخدام العام 

 أنابيب بالستيك   23.040.20
 قطع تركيب األنابيب المعدنية  23.040.40

 قطع تركيب  أالنابيب البالستيك 23.040.45
 أنابيب وقطع تركيب من مواد أخرى  23.040.50
 الوصالت ذات الشفة ووصالت وقارنات األنابيب  23.040.60

 الخراطيم ومجموعات الخراطيم  23.040.70
 مانعات التسرب من األنابيب ومجموعة الخراطيم 23.040.80
 المكونات األخرى لألنابيب  23.040.99

 الصمامات 23.060
 الصمامات بصفة عام  23.060.01
 الصمامات الكروية  23.060.10

 الصمامات الكروية السدادية  23.060.20
 صمامات ذات بوابة  23.060.30
 منظمات الضغط 23.060.40

 * تشمل مخفضات الضغط 
 13.240* الوقاية من زيادة الضغط، انظر. 

 صمامات الزنق  23.060.50
 صمامات أخرى 23.060.99
 المضخات  23.080

 23.160انظر  .*المضخات الماصة 
 23.100.10انظر .النظمة السوائل *المضخات 

 أنظمة القوة السائلة   23.100
23.100.01 
23.100.10 

 أنظمة القوة السائلة بصفة عامة 
 المضخات  و المحركات 

 االسطوانات  23.100.20

 األنابيب والوصالت 23.100.40
 مكونات التحكم بما فيها الصمامات 23.100.50
 المرشحات . مانعات التسرب وتلوث السوائل  23.100.60

 75.120انظر  .*السوائل الهيدروليكية 
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 مكونات أنظمة القوى السائلة األخرى  23.100.99
 أجهزة التهوية. المراوح. أجهزة تكييف الهواء 23.120

 91.140.30انظر .التهوية ومكيفات الهواء في المباني *

 73.100.20انظر .*انظمة تهوية المناجم وتكييفها 
 47.020.90انظر .*انظمة التهوية والتكييف للمنشات البحرية 

 الضاغطات )الكمبروسورات( واآلالت الرئوية   23.140
  71.100.20* الهواء المضغوط، انظر 

 تقنية السحب بالتفريغ الهوائي )الخوائي(  23.160
 * تشمل مضخات السحب 

 هندسة الصناعة  25
 يتضمن هذا الحقل مواصفات لالستخدام العام 

 عمليات التشكيل الصناعي   25.020

 األنظمة االلية الصناعية  25.040
 35.240.50انظر .*استخدام تقنية المعلومات في الصناعة 

 األنظمة اآللية الصناعية بصفة عامه  25.040.01
 مراكز التشغيل اآللي  25.040.10
 آالت توجيه بالطريقة العددية  25.040.20

 روبوتات الصناعية . اجهزة المعالجة ) اليدوية او الميكانيكية (  25.040.30
 قياس و مراقبة العمليات الصناعية  25.040.40
 األنظمة اآللية الصناعية األخرى  25.040.99

 األنظمة الميكانيكية اليدوية  25.060
 األنظمة الميكانيكية اليدوية بصفة عامة  25.060.01
 وحدات القياس و أجهزة أخرى  25.060.10

 أجهزة التقطيع و األجهزة الماسكة لقطعة الشغل و األدوات  25.060.20
 األنظمة الميكانيكية اليدوية األخرى  25.060.99
 اآلالت الميكانيكية  25.080

 79.120.10انظر  .* آالالت األشغال الخشبية  

 بصفة عامة  اليدوية اآلالت الميكانيكية 25.080.01

 المخارط  25.080.10
 آالت الحفر و التفريز  25.080.20
 آالت كشط  25.080.25

 آالت جالخة  25.080.30

 آالت حفر  25.080.40
 آالت تلميع و تجليخ  25.080.50
 المناشر اآللية  25.080.60

 أدوات ميكانيكية أخرى  25.080.99
 أدوات القطع 25.100

 يشمل األلماس الصناعي *  

  79.120.20أنظر  .* أدوات األشغال الخشبية 

 أدوات القطع بصفة عامة  25.100.01

 أدوات الخراطة  25.100.10
 أدوات تفريز  25.100.20
 أدوات التقوير و القشط  25.100.25
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 أدوات الحفر. أدوات الحفر المخوش) غاطس الرأس(  25.100.30
 المناشير  25.100.40
 قوالب لولبة و سداد لولبة  25.100.50

 المبارد  25.100.60
 مواد حاكة )صنفرة ( 25.100.70
 آالت القطع األخرى  25.100.99

 معدات العمل بدون شظايا  25.120
 معدات العمل بدون شظايا بصفة عامة  25.120.01
 القص  .المكابس  .معدات التشكيل  25.120.10

 معدات الدحرجة و البروز و السحب  25.120.20
 معدات التشكيل  25.120.30

 اآلالت الكهربائية الكيميائية  25.120.40

 أدوات العمل االخرى دون شظايا  25.120.99
 العدد اليدوية  25.140

  13.260 .األدوات المستخدمة للتعامل مع التيار الكهربائي*  

 العدد اليدوية بصفة عامة  25.140.01
 العدد الرئوية ) تعمل بالهواء المضغوط(  25.140.10
 عدد يدوية كهربائية 25.140.20

  65.060.80 انظر.* المناشير ذات السلسلة و الفرشات  

 عدد تدار باليد  25.140.30

 الخ  .مطرقة  .كماشة  .زرادية  .مفتاح مسمار لولب .* تشمل مفتاح ربط  

 عدد يدوية اخرى  25.140.99
 اللحام . اللحام بالنحاس واللحام بالقصدير  25.160

 الخ  .لحام البالزما .اللحام بالكهرباء .* يشمل اللحام بالغاز 

 بالقصدير بصفة عامةاللحام . اللحام بالنحاس واللحام  25.160.01

 * يشمل تأهيل عمال اللحام  

 ليات اللحام عم 25.160.10
 * تشمل التقطيع الحراري  

 استخدامات اللحام  25.160.20
 الخ .الغازات  .مواد الحشو  .اللحام  *تشمل قضبان 

 معدات اللحام  25.160.30
  * تشمل التقطيع الحراري 

 وصالت اللحام  25.160.40
  * تشمل مواقع اللحام واإلختبارات الميكانيكية و غير المتلفة لوصالت المعدات

 اللحام بالنحاس واللحام بالقصدير  25.160.50
  * يشمل سبائك النحاسو القصدير و المعدات 

 األفران الصناعية  25.180
 األفران الصناعية بصفة عامة  25.180.01
 األفران الكهربائية  25.180.10

 األفران العاملة بالوقود  25.180.20
 المعالجة الحرارية  25.200
 معالجة السطح و الطبقة الخارجية 25.220
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 يةالخارجسطح و الطبقة ال*تشمل العمليات و المعدات لمعالجة   
 25.200انظر .*المعالجة الحرارية 

 49.040*معالجة السطح والطبقات الخارجية لصناعة الطائرات انظر 
 87.020انظر .*الطالء بالدهانات

 77.060انظر .*تاكل المعادن 
 معالجة السطح و الطبقة الخارجية بصفة عامة  25.220.01
 إعداد السطح  25.220.10

 إلخ  .التلميع  .إزالة الشحوم  .التنظيف  .* يشمل إعداد السطح للدهان  

 معالجة السطح 25.220.20
 إلخ  .الدهان الحراري  .إعادة الدهان  .* يشمل المعالجة األنودية  

 الدهان المعدني 25.220.40

 إلخ  .يالدهان بالحفز الذات .دهان الكاثود .ة ي* يشمل الطبقة اإللكتروليت 

 الدهان الزجاجي  25.220.50
 الدهان بمواد عضوية  25.220.60
 الطرق االخرى لمعالجة السطح و الطالء  25.220.99

 هندسة نقل الحرارة والطاقة  27
 هندسة نقل الحرارة و الطاقة بصفة عامة  27.010
 كفاءة استخدام الطاقة . الحفاظ على الطاقة بصفة عامة  27.015

 *تشمل تدقيق الطاقة
  03.100.70انظر  .*أنظمة ادارة الطاقة 

 91.120.10انظر  .*كفاءة الطاقة في المباني 
 الداخلي  محركات اإلحتراق 27.020

 *تغطي هذه المجموعة المواصفات المعدة لالستخدام العام 
 43.060انظر .*مكونات محركات االحتراق الداخلي لمركبات الطرق 

 47.020.20انظر .*محركات السفن 
 تربين هوائي و غازي . محركات بخارية  27.040

 27.140انظر .*التوربينات الهيدروليكية 
 المواقد و المراجل  27.060

 المواقد و المراجل بصفة عامة  27.060.01
 91.140.10انظر .*المواقد والمراجل المستخدمة في انظمة التدفئة المركزية 

 مواقد الوقود الصلب والسائل  27.060.10
 مواقد الغاز السائل  27.060.20

 المراجل و المبادالت الحرارية  27.060.30
 71.120.30انظر .*المبادالت الحرارية المستخدمة في الصناعة الكيميائية 

 97.100انظر .*اجهزة التدفئة للمباني 
 خاليا تعمل بالوقود  27.070
 المضخات الحرارية  27.080

 محطات الطاقة بصفة عامة  27.100
 *تشمل محطات الطاقة الحرارية 

 27.120.20انظر .*محطات الطاقة النووية 
 27.140انظر .*محطات القدرة الهيدروليكية 

 27.160انظر .*محطات القدرة الشمسية 
 27.180انظر .*انظمة التوربينات الهوائية 

 هندسة الطاقة النووية  27.120
 الطاقة النووية بصفة عامة  27.120.01
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 الهندسة المفاعلية  27.120.10
 منشآت الطاقة النووية . السالمة  27.120.20

 13.280انظر .*الحماية من االشعاع النووي 
 مواد انشطارية  27.120.30

 *تشمل المواد الخام 
 13.030.30انظر .*النفايات ذات النشاط االشعاعي 

 معايير اخرى ذات صلة بالطاقة النووية  27.120.99
 هندسة الطاقة المائية  27.140

 *تشمل التوربينات الهيدروليكية 
 هندسة الطاقة الشمسية   27.160

  *تشمل انظمة الطاقة الفضائية الضوئية
 نظم التوربينات الهوائية و المصادر األخرى للطاقة  27.180

 *تشمل مولدات الطاقة الكهربائية 
 تقنية التبريد  27.200

 23.120انظر .*مكيفات الهواء 
 71.100.45انظر .*الثالجات 

 97.040.30انظر .*الثالجات المنزلية 
 97.130.20انظر .*الثالجات في المجال التجاري 

 استخالص الحرارة . العزل الحراري 27.220
 *تغطي هذه المجموعة المواصفات ذات االستخدام العام 

  91.120.10*العزل الحراري في المباني 
 الهندسة الكهربائية  29
 الهندسة الكهربائية بصفة عامة   29.020

اختبار .السالمة .المصطلحات العامة للكهرباء والتوثيق الكهربائي .*تشمل الجهد الكهربائي 
 الخ .مخاطر الحريق 

 01.080.40*الرسومات والمخططات الكهربائية انظر 
 27.100*محطات الطاقة الكهربائية ،انظر 

 33.100انظر .*التوافق الكهرومغناطيسي
 المواد المغناطيسية   29.030

 71.140.40انظر .*الصلب ذو خواص مغناطيسية خاصة 

 المواد العازلة   29.035
 المواد العازلة بصفة عامة  29.035.01
 المواد العازلة من الورق واأللواح  29.035.10

 المواد العازلة من البالستيك والمطاط 29.035.20
 *تشمل االشرطة الالصقة  

 المواد العازلة من الخزف والزجاج  29.035.30
 المواد العازلة من صفائح الميكا  29.035.50

 المواد العازلة من األقمشة المطلية بالورنيش  29.035.60
 مواد عازلة أخرى  29.035.99
 السوائل العازلة  29.040
 السوائل العازلة بصفة عامة  29.040.01

 الزيوت العازلة  29.040.10
 الغازات العازلة  29.040.20
 لسوائل العازلة األخرى   29.040.99

 أشباه الموصالت  29.045



  

 41 ( ICS )التصنيف الدولي للمواصفات 

 المواد الموصلة  29.050
 األسالك والكابالت الكهربائية  29.060
 األسالك والكابالت الكهربائية بصفة عامة  29.060.01

 األسالك الكهربائية  29.060.10
 الخ .*تشمل القضبان الكهربائية ومنها قضبان التوصيل 

 الكابالت  29.060.20
 العزل الكهربائي  29.080

 29.035انظر .*المواد العازلة 
 29.040انظر .*المواد العازلة 

 العزل الكهربائي بصفة عامة  29.080.01
 العوازل الكهربائية  29.080.10

 *تشمل قطع التركيب وغيرها من مكونات العوازل 
 الجلب العازلة الكهربائية  29.080.20

 أنظمة العزل الكهربائي  29.080.30
 المواصفات األخرى المتعلقة بالعزل الكهربائي  29.080.99
 مكونات األجهزة الكهربائية  29.100

 31انظر .*المكونات االلكترونية 
 مكونات األجهزة الكهربائية بصفة عامة  29.100.01
 األجزاء المغناطيسية  29.100.10
 األجزاء الكهربائية والكهرميكانيكية  29.100.20

 المكونات األخرى لألجهزة الكهربائية  29.100.99
 اللواحق )التوابع( الكهربائية  29.120
 اللواحق )التوابع( الكهربائية بصفة عامة  29.120.01
 المجاري لألغراض الكهربائية  29.120.10

 قطع التوصيل الكهربائية  29.120.20
 القابسات والمقابس والقارنات  29.120.30
 المفاتيح الكهربائية  29.120.40

 الفيوزات وأدوات الحماية من األحمال الزائدة  29.120.50
 ملحقات التيار الكهربائي  29.120.70
 التوابع الكهربائية األخرى  29.120.99

 مفاتيح القطع والوصل والتحكم الكهربائية  29.130

 مفاتيح القطع والوصل والتحكم الكهربائية بصفة عامة  29.130.01
 مفاتيح القطع والوصل والتحكم ذات الجهد العالي  29.130.10

 *تشمل مفاتيح القطع والوصل والتحكم المغلقة 
 مفاتيح القطع والوصل والتحكم ذات الجهد المنخفض  29.130.20

 القطع والوصل والتحكم .*تشمل مجموعات )تجميع( المفاتيح 
 مفاتيح القطع والوصل والتحكم األخرى  29.130.99
 المصابيح والمعدات المتعلقة بها  29.140

 المصابيح بصفة عامة  29.140.01
 رؤوس المصابيح ودويها  29.140.10
 المصابيح المتوهجة  29.140.20

 مصابيح الفلورسنت ومصابيح التفريغ  29.140.30
 الفوانيس  29.140.40
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 أنظمة تركيب اإلضاءة  29.140.50
 *تشمل انظمة مجاري االضاءة 

 مواصفات أخرى ذات صلة بالمصابيح  29.140.99
 اآلليات الدوارة  29.160

 اآلليات الدوارة بصفة عامة  29.160.01
 مكونات اآلليات الدوارة  29.160.10
 المولدات  29.160.20

 المحركات  29.160.30
 مجموعات التوليد  29.160.40
 المواصفات األخرى المتعلقة باآلليات الدوارة  29.160.99

 المحوالت والمفاعالت  29.180
 17.220.20انظر .*محوالت اجهزة القياس 

 أجهزة تقويم الطاقة. المحوالت. التغذية الكهربائية الثابتة 29.200
 *تشمل المحوالت من اشياء الموصالت  

 الخاليا والبطاريات الغلفانية  29.220

 الخاليا والبطاريات الغلفانية بصفة عامة  29.220.01
 الخاليا والبطاريات األولية  29.220.10
 الخاليا والبطاريات الثانوية الحمضية  29.220.20

 الخاليا والبطاريات الثانوية القلوية  29.220.30
 الخاليا والبطاريات األخرى  29.220.99
 نقل القدرة الكهربائية وشبكات التوزيع  29.240

 91.140.50انظر.*انظمة التغذية الكهربائية في المباني 
 شبكات نقل وتوزيع القدرة بصفة عامة  29.240.01
 المحطات الفرعية. كابح تموج التيار  29.240.10
 خطوط نقل وتوزيع الطاقة  29.240.20
 أجهزة التحكم ألنظمة القدرة الكهربائية  29.240.30

 17.220.20انظر .*اجهزة قياس الكميات الكهربائية 
 أجهزة أخرى ذات صلة بشبكات نقل وتوزيع القدرة الكهربائية  29.240.99

 *تشمل المكثفات لشبكات القدرة الكهربائية 
 المعدات الكهربائية المعدة للعمل في ظروف خاصة  29.260
 المعدات الكهربائية المعدة للعمل في ظروف خاصة بصفة عامة  29.260.01

 التركيبات الكهربائية لالستخدامات الخارجية  29.260.10
 التركيبات الكهربائية المعدة لألجواء المتفجرة  29.260.20
 األجهزة الكهربائية األخرى المعدة للعمل في الظروف الخاصة  29.260.99

 معدات المقطورات الكهربائية  29.280
 *تشمل التركيبات الكهربائية الثابتة للسكك الحديدية 

 45.060.10انظر .*مخازن القطارات غير الكهربائية 
 43.120*مركبات الطرق الكهربائية انظر 

 اإللكترونيات 31
 مكونات اإللكترونيات بصفة عامة 31.020

  29.100.10انظر.*المكونات المغناطيسية 
 المقاومات  31.040
 المقاومات بصفة عامة  31.040.01
 المقاومات الثابتة  31.040.10
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 مقاومات متغيرة مفرقة، المقاومات المتغيرة  31.040.20
 مقاوم حراري  31.040.30
 مقاومات أخرى  31.040.99

 المكثفات  31.060
 المكثفات بصفة عامة  31.060.01
 المكثفات الثابتة  31.060.10

 المكثفات من الخزف والميكا  31.060.20
 المكثفات الورقية والبالستيكية  31.060.30
 مكثف االلكتروليتي التنتالمي  31.060.40

 مكثف االلكتروليتي ألمنيوم  31.060.50
 مكثفات متغيرة  31.060.60

 مكثفات الطاقة  31.060.70
 29.240.99انظر.*مكثفات لشبكات الطاقة

 المكثفات أخرى  31.060.99
 أشباه الموصالت  31.080

 29.045انظر.*المواد شبه الموصلة 
 أشباه الموصالت بصفة عامة  31.080.01

 الصمامات الثنائية  31.080.10
 مقوم موحد )ثيرستورز  31.080.20
 ترانزستور  31.080.30

 أنواع أخرى من أشباه الموصالت  31.080.99
 األنابيب اإللكترونية  31.100
 أجهزة العرض اإللكترونية  31.120

 *تشمل العرض البلوري السائل 
 اإلجهاد الكهربائي ووسائل العزل  31.140

 المرشحات الكهربائية  31.160
 لوحات ودوائر إلكترونية مطبوعة  31.180
 المجموعة اإللكترونية المجّمعة  31.190

 *تشمل النماذج قبل التجميع 
 الدوائر اإللكترونية المتكاملة. اإللكترونيات الدقيقة  31.200

 المكونات الدقيقة المنطقية والمتماثلة .*تشمل الرقائق االلكترونية 
 35.160انظر.، *الحواسب الصغيرة 

 المكونات الكهروميكانيكية لألجهزة اإللكترونية وأجهزة االتصاالت  31.220
 بصفة عامة  المكونات الكهروميكانيكية 31.220.01

 القابسات والمقابس والوصالت الكهربائية  31.220.10
 المفاتيح الكهربائية  31.220.20
 المكونات الكهروميكانيكية األخرى  31.220.99

 التكوين الميكانيكي للمعدات االلكترونية  31.240
 اإللكترونيات البصرية. أجهزة الليزر  31.260

 الكهرضوئية *تشمل الخاليا واالنابيب 
 االتصاالت هندسة االتصاالت المسموعة والمرئية 33
 االتصاالت بصفة عامة 33.020

 * تشمل البنية التحتية 
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 خدمات االتصاالت واستخدامها  33.030
 * تشمل الخدمات المساندة. مجاالت الخدمة 

  أنظمة االتصاالت 33.040
 * تشمل الجوانب المتعلقة بالشبكات )النظم(

 أنظمة االتصاالت بصفة عامة  33.040.01
 أنظمة النقل  33.040.20

* تشمل التزامن، األنظمة السلكية، األنظمة السلكية التكاملية، طرق النقل لإلرسال 
 المتعدد 

 أنظمة التحويل واإلشارات  33.040.30
 * تشمل الجوانب المتعلقة باألجور والفواتير للمكالمات 

 الهاتفشبكات  33.040.35
* تشمل شبكات الهاتف العمومية، شبكات االتصاالت الخاصة، شبكات الخدمة الخاصة 

 التكاملي 
 شبكات نقل البيانات  33.040.40

 * تشمل شبكات البيانات العامة وعناصرها 
  33.080* شبكات الخدمات الرقمية المتكاملة، انظر 

  35.110لمناطق واسعة، انظر * شبكات المعلومات المحلية وشبكات المعلومات 
  35.180*المودم، انظر 

 خطوط الهاتف، الربط والدوائر   33.040.50
 * تشمل سبل االتصال بشبكات المعلومات وعناصر الشبكات 

 أجهزة أخرى ألنظمة االتصاالت   33.040.99
 ألجهزة الطرفية لالتصاالت ا 33.050
 أجهزة االتصاالت الطرفية بصفة عامة  33.050.01

 أجهزة الهاتف  33.050.10
 أجهزة النداء اآللي  33.050.20
 أجهزة التلكس. أجهزة الفاكس 33.050.30

  33.080* المودم، انظر 
 األجهزة الطرفية األخرى لالتصاالت  33.050.99

 أجهزة االتصاالت الالسلكية  33.060
 أجهزة االتصاالت الالسلكية بصفة عامة  33.060.01
 أجهزة االستقبال واإلرسال  33.060.20

 نظم االتصال باألقمار الصناعية وأنظمة الترحيل الالسلكية  33.060.30

 أنظمة التوزيع السلكية  33.060.40
 خدمات االتصاالت النقالة  33.070

 خدمات االتصاالت النقالة بصفة عامة  33.070.01
 األنظمة الراديوية األرضية الرئيسية  33.070.10
 أنظمة النداء اآللي  33.070.20

 * تشمل النظام األوربي للرسائل الالسلكية 
 التعزيزات الرقمية لالتصاالت الالسلكية  33.070.30
 ألقمار الصناعيةا 33.070.40

 * تشمل النظام الشامل لتحديد المواقع 
 نظم االتصاالت الدولية للهاتف الجوال  33.070.50

 خدمات أخرى لالتصاالت النقالة  33.070.99
 خدمات الشبكة المتكاملة الرقمية  33.080
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  التوافق الكهرومغناطيسي  33.100
 * يشمل التداخل الراديوي 

 التوافق الكهرومغناطيسي بصفة عامة  33.100.01
 اإلرسال )اتصاالت  33.100.10

 المناعة )اتصاالت  33.100.20
 مجاالت أخرى ذات صلة بالتوافق الكهرومغناطيسي  33.100.99
  المكونات والتوابع ألجهزة االتصاالت 33.120

 31.220.10* القابسات والمقابس والتوصيالت الكهربائية، انظر 
 31.220.20* المفاتيح الكهربائية، انظر 

 المكونات والتوابع ألجهزة االتصاالت بصفة عامة  33.120.01
 كابل محوري. موصل َموجي  33.120.10

 األسالك والكابالت المتماثلة األطراف  33.120.20

 الموصالت الالسلكية  33.120.30
  تالهوائيا 33.120.40
 المكونات والتوابع األخرى  33.120.99

 أجهزة القياس الخاصة باالتصاالت عن بعد  33.140
 هندسة االتصاالت المرئية والمسموعة  33.160
 أنظمة االتصاالت المرئية والمسموعة والسمعبصرية بصفة عامة  33.160.01

  97.200.10* أدوات المسرح واألستوديو، انظر 
 مضخمات الصوت  33.160.10
 أجهزة االستقبال اإلذاعي  33.160.20
 أجهزة االستقبال التلفزيوني  33.160.25

 األنظمة السمعية  33.160.30
* تشمل مسجالت الصوت، االسطوانات، األشرطة الممغنطة، أشرطة الكاسيت، األقراص 

 البصرية وغيرها 
 ألنظمة المرئيةا 33.160.40

 وغيرها* تشمل أجهزة تسجيل الفيديو، كاميرات التصوير، الكاسيت، أقراص الليزر، 
 التوابع  33.160.50

 * سماعات األذن، مكبرات الصوت ، القط الصوت وغيرها 
 األنظمة المتعددة الوسائط وأجهزة الحوار عن بعد  33.160.60

 األجهزة السمعية والبصرية والسمعبصرية األخرى  33.160.99
 البث اإلذاعي والتلفزيوني 33.170

  33.160والتلفزيوني، انظر * معدات اإلرسال اإلذاعي 
  97.200.10*معدات المسرح واألستوديو، انظر 

  االتصاالت البصرية الليفية 33.180

 االتصاالت البصرية الليفية بصفة عامة  33.180.01
 األلياف والكبالت  33.180.10
 أجهزة التوصيل البصرية الليفية  33.180.20

 مضخمات الصوت البصرية  33.180.30
 األجهزة البصرية الليفية األخرى  33.180.99
  التحكم عن بعد. القياس عن بعد 33.200

 * يشمل المراقبة. نظام التزود بالبيانات والتحكم فيها 
 تقنية المعلومات. االجهزة  المكتبية  35
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  تقنية المعلومات بصفة عامة 35.020
 * تشمل الجوانب العامة المتعلقة بمعدات تقنية المعلومات 

  أمن تقنية المعلومات  35.030
  التشفير  * تشمل

 مجموعة المحارف وترميز المعلومات  35.040
* تشمل ترميز المعلومات المسوعة والمرئية والمتعدد الوسائل، السبل الفنية لسالمة تقنية 

 المعلومات، الخطوط المشفرة 
 ترميز المعلومات بصفة عامة 35.040.01
 مجموعه المحارف المشفره 35.040.10
 والصور البيانيةترميز المعلومات البيانية  35.040.30

  الفائقة والوسائط المتعددة والوسائط والفيديو، الصوتمعلومات  ترميز 35.040.40

 البيانات التقاط وتقنيات اآللي التعرف 35.040.50
 تحديد الهوية بموجات الراديو  RFID *تشمل 
OCR  التعرف الضوئي على المحارف 

bar coding  الرمز الشريطي 

 ترميز المعلومات بالمواصفات األخرى المتعلقة  35.040.99
 اللغات المستخدمة في تقنية المعلومات  35.060
 البرمجيات  35.080

 التوثيق واالستخدام تطوير البرامج و*تشمل 
 35.240.95*تطبيقات االنترنت ، انظر 

 المفتوحة  نظمتصال )ترابط( الا 35.100
 نظم المفتوحة بصفة عامة صال )ترابط( الات 35.100.01
 التطبيقات متعددة الطبقات  35.100.05

 * تشمل القطاعات الدولية المعيارية 
 الطبقة األساسية  35.100.10
 طبقة ربط البيانات  35.100.20
 طبقة الشبكة  35.100.30

 طبقة النقل  35.100.40
 طبقة الدورة  35.100.50
 م ديطبقة التق 35.100.60

 طبقة التطبيق  35.100.70
  شبكات المعلومات  35.110

* تشمل شبكات البيانات المحلية، شبكات المعلومات اإلقليمية، شبكات المعلومات لمناطق 
  .واسعة

 33.040.35انظر  .شبكات الخدمات المتكاملة الخاصة *
  33.080* شبكات الخدمات الرقمية المتكاملة، انظر 

 الرسم البياني بالحاسب 35.140

 أنظمة الحواسب الصغيرة  35.160
 * تشمل الحواسب الشخصية، اآلالت الحاسبة ، الخ 

  31.200* الدوائر المتكاملة، انظر 
 وأجهزة الربط األخرىالطرفيات  35.180

 * تشمل المودم

 معدات التوصيل والوصالت البينية 35.200
  الحوسبة السحابية  35.210

 أجهزة تخزين البيانات  35.220
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 أجهزة تخزين البيانات بصفة عامة  35.220.01
 البطاقات الورقية واألشرطة  35.220.10
 وسائل التخزين المغناطيسية بصفة عامة  35.220.20

 األقراص  35.220.21
 األشرطة  35.220.22
 أشرطة الكاسيت والنوالة  35.220.23

 أجهزة التخزين الضوئي  35.220.30
  * تشمل األقراص البصرية

 أجهزة أخرى لتخزين البيانات  35.220.99
 استخدامات تقنية المعلومات  35.240

 استخدامات تقنية المعلومات بصفة عامة  35.240.01

 التصميم بمساعدة الحاسب  35.240.10
 بطاقات التعريف والوسائل المماثلة لها  35.240.15

 * تشمل استخدام البطاقات في البنوك، التجارة، االتصاالت، النقل ، الخ 
 استخدام تقنية المعلومات في األعمال المكتبية 35.240.20

* تشمل نظم معالجة النصوص، تبادل النصوص، عرض النصوص، تصميم مواقع لحفظ 
 وثائق المكتب ، الخ 

 استخدام التقنية في المعلومات، التوثيق والنشر  35.240.30
 * تشمل لغة اإلشارات الموحدة المعيارية، أجهزة الترجمة اآللية 

 استخدام تقنية المعلومات في األعمال المصرفية  35.240.40
 * يشمل المراقبة اآللية للبنوك 

 استخدام تقنية المعلومات في الصناعة  35.240.50
 * يشمل التصميم اآللي 

 استخدام تقنية المعلومات في النقل  35.240.60
 تقنية المعلومات في التجارة تطبيقات  35.240.63

قواعد االمم المتحدة لتبادل البيانات اإللكترونية في االدارة ،التجارة ( EDIFACTشمل )* ي

 التجارة االلكترونية  (e-commerceوالنقل و )

  صناعة البناء والتشييد تقنية المعلومات في تطبيقات  35.240.67
 (HBESالنظم االلكترونية للمباني والمنزل ) .شمل نمذجة معلومات المباني * ي

  الزراعة تقنية المعلومات في تطبيقات  35.240.68
  خدمات البريدية التقنية المعلومات في تطبيقات  35.240.69
 استخدام تقنية المعلومات في العلوم 35.240.70

  * يشمل المعلومات الجغرافية الرقمية
 استخدام تقنية المعلومات في الرعاية الصحية 35.240.80

 * يشمل التصوير الشعاعي الطبقي بواسطة الحاسب 
 التعليم تقنية المعلومات في تطبيقات  35.240.90

 ( e-learningتعليم اإللكتروني )* يشمل ال
  تطبيقات االنترنت   35.240.95
 استخدامات تقنية المعلومات في حقول أخرى  35.240.99

 المعدات المكتبية  35.260
* تشمل اآلالت الكاتبة، آالت اإلمالء، آالت فرز العناوين آالت فتح الرسائل، آالت طي 

 الرسائل، آالت فرز رسائل البريد وتتضمن أشرطة الطباعة وملحقاتها، الخ 
  33.040.60* الهاتف، انظر 

  33.040.70* التلكس والفاكس، انظر 
  37.100.10* آالت التصوير، انظر
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 55.200انظر .التعبئة *معدات التغليف و
 85.080انظر.*االدوات المكتبية الورقية 

 97.140انظر.*اثاث المكتب 
 97.180انظر.*االدوات المكتبية غير الورقية 

 الصور  اتتقني 37
  األجهزة البصرية 37.020

 * تشمل الميكروسكوب، التلسكوب ، الخ 
  11.040.70* األجهزة البصرية الطبية، انظر 

 17.180.30القياس البصرية، انظر * أجهزة 
  37.040.10* عدسات آالت التصوير، انظر 

  التصوير الضوئي 37.040
  97.200.10* استوديوهات التصوير الضوئي، انظر 

 التصوير الضوئي بصفة عامة 37.040.01
 أجهزة التصوير. آالت عرض الصور  37.040.10

 ورق التصوير، األفالم ولفائف األفالم  37.040.20
 أفالم التصوير باألشعة  37.040.25

  * تشمل أفالم التصوير الشعاعي المستخدمة في الطب وطب األسنان والمجال الصناعي
 المواد الكيميائية المستخدمة في التصوير  37.040.30

 المواصفات األخرى المتعلقة بالتصوير  37.040.99
  التصوير السينمائي 37.060

  97.200.10* استوديوهات التصوير السينمائي، انظر 
 التصوير السينمائي بصفة عامة  37.060.01

 معدات التصوير السينمائي  37.060.10
 األفالم السينمائية  37.060.20
 مواصفات أخرى تتعلق بالتصوير السينمائي  37.060.99
 تقنية تصوير الوثائق 37.080

 * تشمل المرسمة المجهرية لالستخدام الضوئي واإللكتروني 
  35.220.30* وسائل التخزين الضوئي، انظر 

 تقنية تصوير البيانات المكتوبة  37.100
 تقنية تصوير البيانات المكتوبة بصفة عامة  37.100.01

 * تشمل تصحيح المسودات الطباعية 
 المكتوبةأجهزة إعادة نسخ البيانات  37.100.10

 * تشمل آالت الطباعة والتصوير وأدوات التجليد، الخ 
 المواد المستخدمة في تقنية البيانات المكتوبة  37.100.20

  87.080* الحبر، انظر 
 المواصفات األخرى المتعلقة بتقنية البيانات المكتوبة  37.100.99
 . المجوهرات اآلالت الدقيقة  39
 اآلالت الدقيقة  39.020
 علم قياس الوقت  39.040
 علم قياس الوقت بصورة عامة  39.040.01

 ساعات اليد  39.040.10
 الساعات  39.040.20
 أدوات أخرى لقياس الوقت  39.040.99
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  المجوهرات 39.060
 * تشمل المعادن الثمينة، األحجار الكريمة وشبة الكريمة 

  25.100* األلماس الصناعي، انظر 
 هندسة مركبات الطرق  43
 مركبات الطرق بصورة عامة 43.020

 * تشمل اختبار مركبات الطرق، إعادة استخدام مواد المركبات لتصنيعها 
  03.220.20* النقل البري، انظر 

  13.040.50* انبعاث عوادم النقل، انظر 
  نظم مركبات الطرق 43.040

  43.120* نظم مركبات الطرق الكهربائية، انظر 
  43.140* نظم الدراجات النارية والبخارية، انظر 

  43.150* نظم الدراجات، انظر 
 نظم مركبات الطرق بصفة عامة  43.040.01
 المعدات الكهربائية واإللكترونية  43.040.10

 المعلومات في السيارة . أنظمة المعلومات اآللية بالسيارة  43.040.15
 * تشمل أنظمة المالحة . المذياع ) الراديو ( ، الخ 

 أجهزة اإلضاءة وإصدار اإلشارة والتنبيه  43.040.20
 وسائل التحكم والمؤشرات  43.040.30

  (نظم التوقف عن الحركة )الكوابح 43.040.40
 آليات نقل الحركة وعوامل التوقف عن الحركة  43.040.50

صناديق التروس )القيربكس(، نظم عجالت القيادة اآللية، عمود * تشمل القابض )الكلتش(، 
 اإلدارة الخلفية )عمود كردان(، تروس التدوير الخلفي )الدفرنس(، العجالت ، األطواق، الخ 

  83.160.10* إطارات مركبات الطرق، انظر 
 الهياكل ومكوناتها 43.040.60

، وسائل إزالة الرطوبة والتدفئة، أنظمة * يشمل إطار بناء الهيكل، التنظيف، إذابة الصقيع
 تكييف الهواء للركاب ومقصورة القيادة، المرايا، الحوامل فوق سطح العربة، الخ

  43.080.10* حاويات النقل والشحن ، انظر 
 أنظمة الزجاج والماسحات 43.040.65

 *تشمل أجهزة إزالة الثلج والرطوبة ، والمرايا ، الخ 
 الوصالت  43.040.70

 * تشمل ملحقات القطر )السحب( وتركيب العجلة الخامسة 
 اجهزة السالمة وأنظمة الحماية  43.040.80

  * تشمل مخدة الهواء ، أحزمة األمان ، واألدوات المساعدة في حوادث المرور
 النظم األخرى لمركبات الطرق  43.040.99
  محركات االحتراق الداخلي لمركبات الطرق 43.060

  27.020فات االحتراق الداخلي لالستخدام العام، انظر * مواص
 محركات االحتراق الداخلي لمركبات الطرق بصورة عامة  43.060.01

 مجموعة المحرك والمكونات الداخلية  43.060.10
 نظم ضغط الشحنة والهواء ومخارج غاز العادم  43.060.20
 نظم التبريد . نظم التزييت والتزليق  43.060.30

  71.100.45* مانعات التجمد، انظر 
  75.100* الزيوت والشحوم، انظر 

 نظم الوقود  43.060.40

 المعدات الكهربائية و اإللكترونية وأنظمة التحكم 43.060.50
 * يشمل أنظمة اإلشعال وأنظمة بدء الحركة 

 المكونات واألنظمة األخرى آلالت االحتراق الداخلي  43.060.99
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  المركبات التجارية 43.080
  43.040* نظم مركبات الطرق، انظر 

  83.160.10* اإلطارات لمركبات الطرق، انظر 
 المركبات التجارية بصورة عامة  43.080.01
 الشاحنات والمقطورات 43.080.10

 * تشمل شاحنات نقل الوقود وحاويات النقل والشحن
  53.060* الشاحنات لألغراض التجارية، انظر 

 الحافالت  43.080.20
 السيارات التجارية األخرى  43.080.99
 سيارات الركوب والبيوت المتنقلة )الكارافانات( والعربات المقطورة الخفيفة  43.100

 43.040* أنظمة مركبات الطرق، انظر  
  83.160.10* اإلطارات لمركبات الطرق، انظر 

  97.200.30* معدات المخيمات والرحالت، انظر 
  مركبات الطرق الكهربائية 43.120

 * تشمل األنظمة ومكوناتها
  83.160.10* اإلطارات لمركبات الطرق، انظر 

  الدراجات البخارية 43.140
 * تشمل األنظمة ومكوناتها 

 83.160.10* اإلطارات لمركبات الطرق، انظر 
 الدراجات 43.150

 * تشمل األنظمة ومكوناتها 
  83.160.10لمركبات الطرق، انظر * العجالت 

  المركبات لألغراض الخاصة 43.160
 * تشمل مركبات جمع النفايات ومكونات وأنظمة المركبات المعدة لألغراض الخاصة 

  13.220.10* مركبات مكافحة الحريق، انظر 
  53.020.20* الرافعات السيارة، انظر 

  53.100* معدات تحريك التربة ، انظر 
  65.060.10 الجرارات الزراعية والمركبات المقطورة، انظر* 

 أجهزة الفحص والصيانة واالختبار   43.180
 * تشمل مرافق الصيانة 
  75.200* محطات الوقود، انظر 

 هندسة السكك الحديدية   45
  هندسة السكك الحديدية بصفة عامة  45.020

  53.020.20* الرافعات السيارة، انظر 
  93.100السكك الحديدية، انظر  * بناء

 مواد ومكونات هندسة السكك الحديدية   45.040
 مواد ومعدات للسكك الحديدية  45.060

 * تشمل المواد والمكونات والمعدات الكهربائية واإللكترونية للسكك الحديدية 
 مواد ومعدات السكك الحديدية بصفة عامة   45.060.01
 مواد خاصة بقضبان السكك الحديدية  45.060.10

  29.280* معدات القضبان الكهربائية، انظر 
 المقطورات ومكوناتها  45.060.20

  * تشمل العربات الصهريجية
  قضبان ومكونات السكك الحديدية 45.080

 * تشمل مكونات السكك الحديدية 
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 أجهزة المصعد الكبلي )التلفريك(  45.100
 (رق الحبلية )الهوائية* تشمل معدات الط

 معدات لتشييد القطارات والتلفريك وصيانتها  45.120

  والسكك الحديدية الخفيفة قطار الشوارع ، )ترام( االنفاق )مترو( قطار معدات  45.140
 بناء السفن والهياكل البحرية   47
  بناء السفن والهياكل البحرية بصفة عامة  47.020

* تشمل بناء المنصات البحرية باستثناء بناء المنشآت البترولية والغاز الصناعي، والمنصات 
 للتنقيب في أعماق البحر 

  03.220.40* النقل البحري، انظر 
 73.100.30* بناء المنصات للتنقيب في أعماق البحر، انظر 

  75.180.10* بناء منصات صناعة البترول و الغاز الطبيعي انظر 
 المكونات العامة المتعلقة ببناء السفن والهياكل البحرية  47.020.01
 مواد ومكونات بناء السفن  47.020.05
 هياكل السفن وعناصر تركيبها  47.020.10

 المحركات البحرية ونظم الدفع المروحي  47.020.20
  27.020* مواصفات محركات االحتراق الداخلي لالستخدام العام، انظر 

 نظم األنابيب  47.020.30
 معدات الشحن والتفريغ  47.020.40

 معدات وتكوين السطح  47.020.50
 األجزاء الكهربائية للسفن  47.020.60
 المالحة واجهزة التحكم  47.020.70

 أماكن اإلقامة والمعيشة  47.020.80
 حاويات الشحن  47.020.85

 * تشمل المخازن والصهاريج 
 نظم التهوية والتكييف والتدفئة  47.020.90
 مواصفات أخرى تتعلق بتشييد السفن والهياكل البحرية  47.020.99

 السفن عابرة البحار والمحيطات 47.040
 * تشمل أنظمتها ومكوناتها 

  سفن المالحة الداخلية 47.060
 * تشمل األنظمة ومكوناتها 

  السفن الصغيرة 47.080
 * تشمل أنظمة السفن الصغيرة ومكوناتها وسبل إنقاذ األحياء 

  13.340.10* وسائل اإلنقاذ الشخصي )سترة النجاة(، انظر 
 هندسة الطائرات والمركبات الفضائية  49
  هندسة الطائرات والمركبات الفضائية بصفة عامة 49.020

 * تشمل تشغيل الطائرات وحركتها 
  03.220.50* النقل الجوي، انظر 

 المواد الالزمة لبناء المركبات الفضائية  49.025
 المواد الالزمة لبناء المركبات الفضائية بصفة عامة  49.025.01
 سبائك الحديد بصفة عامة  49.025.05
  (الفوالذ )الصلب 49.025.10

 السبائك غير الحديدية بصفة عامة  49.025.15
 ماأللمونيو 49.025.20
 التيتانيوم  49.025.30
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 المطاط والبالستيك  49.025.40
 المواد الالصقة  49.025.50
 األقمشة  49.025.60

  * تشمل الزجاج القماشي والقماش المطلي والمصقول
 مواد أخرى  49.025.99
 المثبتات المستخدمة في بناء المركبات الفضائية  49.030

  21.060* المثبتات لالستخدام العام، انظر 
 المثبتات بصورة عامة  49.030.01

 أسنان اللولب 49.030.10
  21.040* أسنان اللولب لالستخدام العام، انظر 

 البراغي والمسامير الملولبة والبراغي عديمة الرأس   49.030.20

 الصواميل 49.030.30

 الدبابيس والمسامير  49.030.40
 )فلكات( وأدوات التثبيت والزنق  وردات 49.030.50
 مسامير برشام  49.030.60

 مثبتات أخرى  49.030.99
  المكونات الالزمة لبناء المركبات الفضائية  49.035

  83.160.20* عجالت الطائرات، انظر 
 الدهانات والعمليات ذات العالقة المستخدمة في الصناعة الفضائية  49.040

  25.220لالستخدام العام، انظر * الدهانات  
 الهيكل وعناصره   49.045
 المحركات الفضائية ونظم الدفع المروحي  49.050

 * تشمل نظم الوقود 
 النظم والمعدات الكهربائية الفضائية   49.060
 نظم السوائل ومكوناتها   49.080

  األجهزة والمعدات على متن المركبة  49.090
 * تشمل أجهزة المالحة ومعدات االتصال عن بعد 

 معدات مقصورة الركاب والقيادة   49.095
 الخدمة األرضية ومعدات الصيانة  49.100

 معدات الشحن  49.120
 55.180.30نظرا.*الحاويات المنقولة جوا والمنصات النقالة والشباك 

  النظم والعمليات الفضائية 49.140
 * يشمل أنظمة نقل المعلومات والبيانات الفضائية ومعدات المجموعة المساندة لعمليات اإلقالع 

 معدات نقل وتداول  المواد  53
 معدات الرفع 53.020

 91.140.90* المصاعد والساللم الكهربائية، انظر 
 47.020.40* معدات الرفع لبناء السفن، انظر 

 معدات الرفع بصورة عامة  53.020.01
 الروافع )األوناش(  53.020.20

  * تشمل الروافع المتنقلة، روافع األبراج، الروافع الذراعية، الروافع ذات الجسور ، الخ 

 ملحقات معدات الرفع )التوابع(  53.020.30
 * تشمل الخطاف )صنارة(، حلقات الربط )شكال(، سالسل الربط، الحبال السلكية ، الخ 

  77.040.65* الحبال السلكية وسالسل الربط لالستخدام العام، انظر 
 معدات الرفع األخرى  53.020.99
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 معدات التداول المتواصل  53.040
 معدات التداول المتواصل بصورة عامة  53.040.01
 الناقالت المتحركة بالسيور والجنزير  53.040.10

 المكونات الالزمة للناقالت  53.040.20
  * تشمل السيور والجنزير للناقالت، السالسل، بكرات السالسل ، الخ

 الناقالت العاملة بالهواء المضغوط ومكوناتها  53.040.30
 معدات التداول المتواصل األخرى  53.040.99

 الشاحنات الصناعية 53.060
 * تشمل الشاحنات ذات الرافعة الشوكية، المنصات المنحدرة )المنزلقة( ، الخ 

  43.080.10* الشاحنات والمقطورات، انظر 
 معدات التخزين 53.080

 الخ .الرفوف .تشمل وسائل التخزين *
 55.220انظر .*التخزين والمخازن 

 65.040.20انظر .ت تخزين المنتجات الزراعية آ*منش
 97.130.10انظر .رفوف المحالت التجارية 

  معدات تحريك التربة 53.100
 * تشمل الجرارات، الحفارات، شيوالت التحميل، ماسحات األرض، الخ 

  األدوات المستخدمة في النقل والتحريك اليدوي 53.120
  * تشمل الجاروف، العتلة، الملقط، الخ

 التعبئة و توزيع البضائع  55
 التعبئة وتوزيع البضائع بصفة عامة  55.020

  المواد والتوابع الالزمة للتعبئة 55.040
* تشمل األغلفة، الورق، األغشية الرقيقة المعدنية، وسائل إحكام اإلغالق، الطبقات الواقية من 

 الصدمات )المخدات( ، الخ 
  83.180* األشرطة الالصقة لالستخدام العام، انظر 

  البكرات 55.060
 * تشمل المثبتات والمساند وغيرها من األدوات المستخدمة للمواد الملفوفة والمثبتة 

  37.040.20نظر ا* لفائف أفالم التصوير و األفالم السينمائية والبكرات وغيرها، 
  37.060.20 * لفائف ملفات التصوير والبكرات وغيرها ، انظر 

  59.120.20جات، انظر * المخروطيات واألنابيب لمواد المنسو
  األكياس والحقائب 55.080

 * تشمل األكياس الصغيرة والظروف 
 الزجاجات واألباريق والبرطمانات 55.100

 * حاويات صغيرة لحفظ السوائل مع أغطيتها 
 العلب والصفائح واألنابيب 55.120

 * الحاويات الصغيرة من البالستيك والمعدن 
  حاويات األيروسول 55.130

  البراميل. البراميل المفلطحة. العلب  55.140
* تشمل حاويات أعدت خصيصاً لنقل السوائل، كما تشمل البراميل وعلب الصفيح الكبيرة 

 لشحن المواد بحراً ، الخ
  23.020* وسائل تخزين السوائل، انظر 

 الشنط. الصناديق. الكراتين 55.160
 * حاويات لنقل المواد الصلبة والبضائع والمواد ذات األحجام الكبيرة 

 توزيع البضائع بالشحن  55.180
 توزيع البضائع بالشحن بصفة عامة  55.180.01

 عبوات لألغراض العامة  55.180.10
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 المنصات النقالة لألغراض العامة  55.180.20
 الحاويات المنقولة جواً والمنصات النقالة والِشباك  55.180.30
 العبوات الناقلة الكاملة والممتلئة 55.180.40

 * تشمل العبوات التي يعاد استعمالها 
 مواصفات أخرى خاصة بتوزيع البضائع بالشحن  55.180.99
 آالت التعبئة والتغليف 55.200

 * تشمل آالت العالمات الالصقة، آالت التحديد، آالت التعبئة آالت اإلغالق ، الخ 
  التخزين والمخازن 55.220

  53.080* معدات الشحن، انظر 
  التوزيع وآالت التوزيع الفردية )الذاتية( 55.230

 * تشمل آالت بيع التذاكر، المأكوالت، المشروبات، منتجات التبغ ، الخ 
 تقنية النسيج  والجلود   59
 عمليات صناعة النسيج  59.020

  المواد المساعدة في صناعة النسيج 59.040
 * يشمل االسفين وخيوط النسيج 

  71.100.40* عوامل كيميائية ذات سطح نشط، انظر 
 ألياف النسيج  59.060
 ألياف النسيج بصورة عامة  59.060.01

  * يشمل خليط من األلياف
 األلياف الطبيعية  59.060.10
 األلياف المصنوعة يدوياً  59.060.20
  منتجات صناعة النسيج 59.080

  59.100* مواد تقوية المركبات، انظر 
  65.150* شباك الصيد البحري،، انظر 

  97.140* التنجيد، انظر 
  59.160* المنسوجات والمفروشات المنزلية، انظر 

 المنسوجات بصورة عامة  59.080.01
  * تشمل ثبات اللون في المنسوجات

 الخيوط  59.080.20
 * تشمل الخيوط المزوية والمجعدة وخيوط الحياكة 

 ألياف النسيج 59.080.30
 * تشمل األقمشة غير المنسوجة، اللباد، األشرطة، الخ 

 األقمشة المغطاة بمواد أخرى  59.080.40

 الحبال  59.080.50

 تشمل األوتار، األربطة، األحزمة ، الخ* 
 * الحبال السلكية للمصاعد
 * الحبال السلكية الصلب 

 المفروشات األرضية النسيجية  59.080.60
 * تشمل السجاد والموكيت واألغطية األرضية 
  97.150* المفروشات األرضية غير النسيجية، انظر 

 المنسوجات لالستخدامات األرضية  59.080.70

  الذكية المنسوجات  59.080.80
 منتجات أخرى من صناعة النسيج  59.080.99
 المواد المستخدمة لتقوية المركبات النسيجية  59.100

 المواد المستخدمة لتقوية المركبات النسيجية بصفة عامة  59.100.01
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 مواد الزجاج النسيجي  59.100.10
 المواد الكربونية  59.100.20
 األراميد  59.100.30

 مواد أخرى مستخدمة لتقوية المركبات النسيجية  59.100.99
 آالت النسيج  59.120
 آالت النسيج بصورة عامة  59.120.01

 آالت الغزل والبرم والتجعيد  59.120.10
 * تشمل اآلالت والمعدات لتصنيع األلياف االصطناعية وتحضيرها للغزل 

 آالت ومعدات لف الخيوط  59.120.20
* تشمل اآلالت والمعدات الخاصة باللف والتكوير والتغليف والفرز حسب الحجم ولف القطن 

 المغزول على رافدة 
 األنوال. آالت النسيج  59.120.30

 آالت التريكو  59.120.40
 * تشمل آالت التريكو المنزلية 

 معدات الصباغة والتشطيب  59.120.50
  97.060مالبس، انظر * مغاسل ال

 آالت النسيج األخرى  59.120.99

 تقنية صناعة الجلود 59.140
 * تشمل الفراء والجلود االصطناعية 

  61.060، انظر األحذية والجوارب* 
  61.080، انظر األحذية والجوارب* آالت الخياطة ومكائن إنتاج 

 تقنية صناعة الجلود بصورة عامة  59.140.01
 عمليات ومواد صناعة الجلود  59.140.10

 الجلود الخام والجلود المدبوغة وغير المدبوغة  59.140.20
 الجلد والفراء  59.140.30
 المنتوجات الجلدية 59.140.35

اليدوية والمحافظ واألطراف الجلدية، وغيرها من المنتوجات  * تشمل الحقائب والشنط والشنط
 المصنوعة من مواد غير الجلد الطبيعي 

  61* منتوجات صناعة المالبس، انظر 
 اآلالت واألجهزة الخاصة بصناعة الجلد والفراء  59.140.40

 مواصفات أخرى تتعلق بتقنية صناعة الجلود  59.140.99
 صناعة المالبس  61
  المالبس 61.020

* تشمل المالبس الداخلية، مالبس النوم، المالبس التريكو، المالبس العسكرية، الجوارب، الخ، 
 كما تشمل أنظمة بطاقات البيانات االيضاحية والرموز

 13.340.10* المالبس الواقية، انظر 
 11.140* المالبس الطبية، انظر 

  تثبيت المالبسغطاء الرأس. ملحقات المالبس.  61.040
* تشمل رباط العنق، قفازات اليد، غطاء الرأس، المناديل، األحزمة، األزرار، سحابات 

 المالبس، المظالت ، الخ 
 13.340.20* خوذات الرأس الواقية، انظر 

  13.340.40* القفازات الواقية، انظر 
 األحذية والجوارب 61.060

 * تشمل أربطة األحذية
  13.340.50للقدم، انظر * األحذية الواقية 
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 آالت الخياطة واألجهزة األخرى لصناعة المالبس 61.080
 * تشمل آالت الخياطة المنزلية 

  97.060* غساالت المالبس والنشافات والمكاوي، انظر 
 الزراعة  65
 الزراعة والغابات  65.020

 13.080انظر .تحليل التربة .*علم التربة 
 79.020انظر.*جذوع الشجرة والكتل الخشبية 

 الزراعة والغابات بصفة عامة  65.020.01
 زراعة النبات 65.020.20

 أمراض النبات  .البذور .وزراعة األزهار *تشمل البستنة
 التزواج والتوالد عند الحيوانات *تشمل الفحص الصحي  65.020.30

 *تشمل الفحص الطبي 
  11.220انظر .*الطب البيطري

 زراعة المسطحات واألحراج  65.020.40
 مواصفات أخرى تتعلق بالزراعة والغابات  65.020.99
 مباني الزراعة  65.040

 مباني المزرعة وتكوينها بصفة عامة  65.040.01
 التركيبات والمعدات .حظائر الماشية  65.040.10

 تشمل آالت الحلب *
 لتشغيل وتخزين المنتجات الزراعيةالمباني والتركيبات  65.040.20

 *تشمل المسالخ والمعدات المتعلقة بها  
 البيوت الزجاجية المحمية والتركيبات األخرى  65.040.30
 المواصفات األخرى المتعلقة بمباني المزارع والتركيبات  65.040.99
 اآلالت الزراعية.األدوات والمعدات 65.060

  83.160.30انظر .*عجالت االالت الزراعية 
  بصفة عامةالمعدات واآلالت  65.060.01
 الجرارات الزراعية والسيارات المقطورة 65.060.10
 حرث التربةمعدات التخزين  65.060.20

 وإعداد وتوزيع األسمدةمعدات التخزين  65.060.25
 معدات بذر وزرع الحبو ب 65.060.30
 معدات الري والصرف  65.060.35

 معدات العناية بالزرع 65.060.40

 معدات الحصاد 65.060.50
 معدات صناعة الخمر والكروم  65.060.60

 معدات البساتين 65.060.70
 معدات زراعة الزيتون ومنتجاتة  .*تشمل جزازات العشب

 معدات الغابات  65.060.80
 *تشمل سلسلة المناشير والمناشير الفرشاة

 المعدات واآلالت الزراعية األخرى  65.060.99
 االسمدة 65.080

 الزراعية الوسائل تشمل اصالح التربة و*
  رىالمبيدات الحشرية والمبيدات الزراعية الكيميائية األخ 65.100
 المبيدات الحشرية والمبيدات الزراعية الكيميائية األخرى بصفة عامة  65.100.01
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10.100.65  المبيدات الحشرية 
  71.100.50انظر .*المواد الكيميائية لحماية الخشب

 مبيدات األعشا ب 65.100.20
 مبيدات الفطريات  65.100.30

 71.10.50انظر .المواد الكيميائية لحماية الخشب *
 ىالمبيدات الحشرية والزراعية الكيميائية األخر 65.100.99
 المواد الغذائية للحيوانات 65.120

 07.100.30انظر .*علم االحياء الدقيقة للمواد الغذائية للحيوانات 
 تربية النحل 65.140

 *تشمل المعدات والتركيب للمناحل
  67.180.1انظر .*العسل

 صيد الحيوانات 65.145
 *تشمل المعدات والتركيب لمنشآت الصيد

 صيد األسماك وتناسلها 65.150
حرية بال والمنتجاتجمع وتربية الرخويات المائية .والزواحف*تشمل صيد الثديات البحرية 

 الخ.كما يشمل المعدات والمنشآت للصيد وتربية األسماك .األخرى
 13.060.25انظر .*مياه تربية األسماك

 67.120.30انظر .*السمك ومنتجات األسماك
 التبغ ومنتجات التبغ والمعدات ذات الصلة  65.160

 تقنية الغذاء  67
 العمليات في صناعة الغذاء 67.020

 *تشمل صحة الغذاء 
 المنتجات الغذائية العامة  67.040

 الطرق العامة الختبار المنتجات الغذائية وتحليلها 67.050
 07.100.30انظر  .*ميكروبيولوجيا األغذية
  67.240انظر  .*التحليل الحسي لألغذية

 المشتقةالحبوب والبقول والمنتجات   67.060
 الخ  .منتجات الخبز .الدقيق .الذرة .*تشمل الحبوب 

 الفواكه والخضراوات 67.080
 *تشمل الخضراوات والفواكه المعلبة والمجففة والمجمدة

  67.160.20انظر .*العصائر والمشروبات من الخضار والفواكه
 الفواكه والمنتجات المشتقة 67.080.10

  تتشمل المكسرا*
 الخضراوات والمنتجات المشتقة 67.080.20

 *تشمل معجون الطماطم المركز) الصلصة( والكاتشب 
 لحليب ومنتجات األلبان ا 67.100

 الحليب ومنتجات األلبان بصفة عامة  67.100.01
 الحليب ومنتجات الحليب المصنعة 67.100.10

 والمكثف والمبخر .*يشمل الحليب المجفف
 الزبد 67.100.20
 الجبن 67.100.30

 نمصل الجب .*يشمل الجبن األبيض
 األيسكريم والحلوى المثلجة 67.100.40

 *تشمل خليط األيسكريم السائل 
 منتجات األلبان األخري 67.100.99
 اللحوم.منتجات اللحوم والمنتجات الحيوانية األخري  67.120
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 اللحوم ومنتجاته  67.120.10
 الدواجن والبيض  67.120.20
 األسماك ومنتجاتها  67.120.30

 جات البحرية األخريت*تشمل الرخويات المائية والمن
 منتجات حيوانية أخري  67.120.99
 والشاي. القهوة.الكاكا 67.140
 الشاي 67.140.10

 *يشمل شاي األعشاب 
 القهوة وبدائل القهوة 67.140.20
 الكاكاو  67.140.30
 المشروبات  67.160

 المشروبات بصفه عامة 67.160.01
 المشروبات الكحولية  67.160.10
 المشروبات غير الكحولية 67.160.20

 الخ .*تشمل العصير والعصير المركز والمياه المعدنية والبيرة ومشروبات الكوال
  67.140انظر  .*الشاي والقهوة والكاكاو

 السكر ومنتجات السكر. النشا  67.180
 ومنتجاتهالسكر  67.180.10

 الخ  .العسل .الحلويات وبيعها.*يشمل دبس السكر
 النشا والمنتجات المشتقة منه 67.180.20

 الخ  .*يشمل محلول السكر المركز )الشيرة(
 الشوكوالتة  67.190
 الدهون وزيوت الطعام.الحبوب الزيتية  67.200
 الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية 67.200.10

  67.100.20انظر.*الزبد
 الحبوب الزيتية  67.200.20

 التوابل والبهارات. المواد المضافة لألغذية  67.220
 التوابل والبهارا ت 67.220.10
 المواد المضافة لألغذية 67.220.20

 الخل والمواد الحافظة  .*تشمل الملح
 األغذية المعلبة والجاهزة الصنع 67.230

 *تشمل أغذية األطفال 
 التحليل الحسي  67.240
 مواد وأدوات ذات صلة بالمواد الغذائية 67.250

 واد واألدوات ذات الصلة بمياه الشرب م*تشمل حاويات مشاريع التغذية وال
 معامل ومعدات تصنيع األغذية 67.260

 27.200انظر .*معدات التبريد
  97.130.20انظر .*مخازن التبريد

 الكيميائية  التقنية 71
 األنتاج في الصناعة الكيميائية 71.020

مقاييس  .العمليات الصناعية .التصميم والتحكم في الصناعة .*تشمل تخطيط المصانع وخدماتها
 خال .السالمة

  الكيمياء التحليلية 71.040
 م*تغطي هذه المجموعة المواصفات المعدة لالستخدام العا

 بصفة عامة  التحليليةالكيمياء  71.040.01
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 المختبرات الكيميائية. معدات المختبرات 71.040.10
 الخ.أجهزة قياس الكحول.*تشمل مكثف السوائل) الهيدرومتر(

 17.60انظر.اللزوجة.الكثافة.الكتلة.*أجهزة قياس الحجم
 17.180.30انظر  .*منظار الطيف)سبكتروسكوب(
 17.200.20انظر .*أدوات قياس درجات الحرارة

  71.040.20انظر .*مواد المختبرات
 المواد المختبرية واألجهزة ذات الصلة  71.040.20
 الكواشف الكيميائية 71.040.30

  ة*تشمل المواد المرجعي
 التحليل الكيميائي 71.040.40

 الغازات*يشمل تحليل 
 طرق التحليل الكيميائي الفيزيائي 71.040.50

 (والتحليل )كروماتوغرافي *تشمل قياس الشدة النسبية ألجزاء الطيف)فوتومترطيفي( 
 مواصفات أخرى ذات صلة بالكيمياء التحليلية  71.040.99

 المواد الكيميائية غير العضوية 71.060
 لمواد الكيميائية غير العضوية بصفة عامة ا 71.060.01
 العناصر الكيميائية غير العضوية 71.060.10

 األكاسيد 71.060.20
 الخ .وفوق األكسيدات *يشمل ثاني األكاسيدات

 األحماض  71.060.30
 القواعد)كيمياء(  71.060.40

 األمالح  71.060.50
 المواد الكيميائية غير العضوية األخري  71.060.99
  ةالمواد الكيميائية العضوي 71.080
 المواد الكيميائية العضوية بصفة عامة  71.080.01

 االليفاتية( الهيدروكربونات الدهنية ) 71.080.10
 الهيدروكربونات العطرية)الحلقية ( 71.080.15
 ةالهيدروكربونات الهالوجيني 71.080.20

  ةمركبات النتروجين العضوي 71.080.30
 ةاألحماض العضوي 71.080.40
 يوم الالمائية )انهيدرات( سكبريتات الكال 71.080.50

 األستر  71.080.70

 )ناتج الكحول( والكيتو ن األلديهيد 71.080.80
 الفينوال ت 71.080.90

 المواد الكيميائية العضوية األخرى  71.080.99
 منتجات الصناعة الكيميائية   71.100

 11.080.20*المطهرات والمعقمات الطبية 
 37.040.30انظر .*المواد الكيميائية الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي 

 83.040انظر .*المواد الخام لصناعة المطاط والبالستيك 
 87.40انظر . والتلميع *االصباغ

 87.080انظر .*الحبر 
 منتجات الصناعة الكيميائية بصفة عامة  71.100.01

 مواد ألنتاج األلمنيو م 71.100.10
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 غازات لالستخدام الصناعي 71.100.20
 *تشمل الهواء المضغوط والهيدروجين

  75.160.30انظر.*الغازات البترولية المسالة
 المتفجرات. الصواريخ النارية  71.100.30
 مواد كيميائية لألغراض الصناعية والمطهرات المنزلية  71.100.35

  11.080.20انظر  .*المطهرات والمعقمات الطبية 
 المواد ذات النشاط السطحي  71.100.40
 غازات التبريد ومقاومات التجمد  71.100.45
 المواد الكيميائية لحماية الخشب  71.100.50

 السيلكو ن 71.100.55
 الزيوت العطرية  71.100.60

 مستحضرات التجميل. صابون التجميل  71.100.70

 مواد كيميائية لمعالجة المياه  71.100.80
 منتجات الصناعة الكيميائية االخري  71.100.99
 أجهزة الصناعة الكيميائية 71.120

  13.300انظر .قل المواد الكيميائية الخطرة ن*
 أجهزة الصناعة الكيميائية بصفة عامة  71.120.01
 مركبات التفاعل ومكوناتها  71.120.10
 األعمدة 71.120.20

 المبادالت الحرارية 71.120.30
 أجهزة أخرى للصناعة الكيميائية  71.120.99
 التعدين والمواد المعدنية  73
 التعدين والمناجم 73.020

بناء .أعمال الحفر.أعمال البحث عن المعادن.التطور .األكتشاف  .*يشمل التنقيب
 الخ .معالجة المعادن .عمليات المناجم.المناجم

 الفحم  73.040
 75.160.10انظر .*انتاج الفحم 

 المواد المعدنية الحديدية 73.060
 27.12.30انظر .*المعادن الحاوية لليورانيوم

 المواد المعدنية الحديدية بصفة عامة  73.060.01
 خامات الحديد 73.060.10

 خامات المنجنيز  73.060.20
 امات الكرو مخ 73.060.30
 خامات األلمنيو م 73.060.40
 مواد معدنية أخري 73.060.99

 مواد غير معدنية 73.080
 الخ .فلوريد الكالسيوم البلوري.الميكا*تشمل 

 25.100انظر .*األلماس الصناعي
  39.060انظر .الكريمة بة*األحجار الكريمة وش

 معدات التعدين 73.100
  29.260.20انظر .المستخدمة في األجواء المتفجرة *األدوات الكهربائية

 معدات التعدين بصفة عامة  73.100.01

 معدات األنفاق والمنافذ األرضية  73.100.10
 أجهزة التهوية والتكييف  73.100.20
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 معدات الحفر واستكشاف المناجم 73.100.30
 *تشمل معدات التنقيب في أعماق البحار

  75.180.10انظر .*معدات الحفر لصناعة البترول
 معدات النقل والرفع 73.100.40
 معدات التعدين األخري  73.100.99

 معدات تصنيع المعادن  73.120
  التركيز .التعويم .الفرز.تقدير األحجام.*تشمل معدات للطحن

 البترول وتقنياتة  75
 استخراج البترول وصناعة الغاز الطبيعي  75.020

 البترول الخام  75.040
 الغاز الطبيعي 75.060

 المنتجات البترولية بصفة عامة  75.080

 الزيوت الصناعية والمنتجات ذات الصلة .زيوت التزليق 75.100
السوائل المستخدمة لألعمال المعدنية وكذلك المستخدمة للحماية  .*تشمل لبزيوت المعدنية

 قتة من الصدأؤالم
 21.260أنظر .*أنظمة التزييت والتزليق

  29.040.10انظر  .*الزيوت العازلة
 السوائل الهيدروليكية 75.120

  23.100أنظر  .*أنظمة القوى السائلة
 الشمع والمواد البيتومينية والمنتجات البترولية األخرى 75.140

 91.100.50انظر  .*األسفلت المستخدم في المباني
  93.080.20انظر .*األسفلت المستخدم في بناء الطرق

 الوقود  75.160
 الوقود بصفة عامة  75.160.01
 الوقود الصلب  75.160.10

 الخ .الخشب .الخشب الصخري .فحم الكوك .جات الفحمت*يشمل من
  73.040انظر  .*الفحم

 الوقود السائل  75.160.20
 الوقود الغاز 75.160.30

 *يشمل الغازات البترولية السائلة
  75.060انظر .*الغاز الطبيعي

 حيوي الوقود ال 75.160.40
 الوقود الحيوي السائل والغاز الحيوي  . وقود الحيوي الصلبيشمل ال *

 معدات صناعة البترول والغاز الطبيعي  75.180
 معدات صناعة البترول والغاز الطبيعي بصفة عامة  75.180.01
 معدات استكشاف وحفر واستخراج البترول 75.180.10

 *تشمل إنشاء المنصات البحرية 
 معدات الصناعة البترولية  75.180.20
 معدات وأجهزة القياس الحجمي  75.180.30
 معدات أخرى لصناعة البترول والغاز الطبيعي  75.180.99

 معدات نقل البترول والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي 75.200
محطات  .خطوط النقل .أنظمة التوزيع .*تشمل وسائل تخزين البترول والغاز الطبيعي

 خال.وسائل التوزيع .البترول
 المعادن   77
 إنتاج المعادن   77.020
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 اختبار المعادن   77.040
 اختبار المعادن بصفة عامة  77.040.01
 االختبار الميكانيكي للمعادن 77.040.10

  19.060* االختبارات الميكانيكية بصفة عامة، انظر 
 غير المتلفة للمعادن اتاالختبار 77.040.20

  19.100بصفة عامة، انظر * االختبارات غير المتلفة 
  25.160.40* االختبارات غير المتلفة للوصالت الملحومة، انظر 

 التحليل الكيميائي للمعادن  77.040.30
  71.040.40* التحليل الكيميائي بصفة عامة، انظر 

  77.080* التحليل الكيميائي للمعادن الحديدية، انظر 
  77.100ظر * التحليل الكيميائي لسبائك الحديد، ان

  77.120* التحليل الكيميائي للمعادن غير الحديدية، انظر 
 الطرق األخرى الختبار المعادن  77.040.99

 تآكل المعادن 77.060
  25.220* معالجة السطح والدهان، انظر 

 المعادن الحديدية 77.080
 * تشمل تصنيف المعادن، الوصف، العينات، التحليل الكيميائي ، الخ 

  77.140األبعاد ومستويات الجودة لمنتجات الحديد والصلب، انظر * 
 المعادن الحديدية بصفة عامة  77.080.01

 أنواع الحديد  77.080.10
 الصلب  77.080.20
  سبائك الحديد 77.100

 * تشمل تصنيف السبائك، الوصف، العينات، التحليل الكيميائي ، الخ 
  المعادن غير الحديدية 77.120

 * تشمل تصنيف المعادن، الوصف، العينات، التحليل الكيميائي ، الخ 
  11.060.10* المعادن الثمينة لطب األسنان، انظر 
  39.060* المعادن الثمينة للمجوهرات، انظر 

  77.150* األبعاد ومستويات الجودة للمنتجات المعدنية غير الحديدية، انظر 

 المعادن غير الحديدية بصفة عامة  77.120.01
 األلمنيوم وسبائك األلمنيوم  77.120.10
 المغنسيوم وسبائك المغنسيوم  77.120.20

 النحاس وسبائك النحاس  77.120.30
 النيكل والكروم والسبائك األخرى  77.120.40

 التيتانيوم وسبائك التيتانيوم  77.120.50

 الرصاص والزنك والقصدير وسبائكها  77.120.60
 الكاديوم والكوبالت وسبائكها  77.120.70
 المعادن األخرى غير الحديدية وسبائكها  77.120.99

  منتجات الحديد والصلب 77.140
* تصنف المواصفات التي تتناول مستويات الجودة وأشكال المنتجات للحديد والصلب مع 

 التقسيمات الفرعية المالئمة 
  49.025.10* منتجات الصلب لبناء المركبات الفضائية، انظر 

 منتجات الحديد والصلب بصفة عامة  77.140.01
 الصلب المعالج بالحرارة  77.140.10

 الصلب المقوى ألغراض الخرسانة  77.140.15
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 الصلب عالي الجودة )ال يصدأ(  77.140.20
 * تشمل سبائك الصلب، الصلب المقاوم للصدأ، الصلب المقاوم للحرارة ، الخ 

 الصلب المخصص لصناعة النوابض )زنبرك  77.140.25
 الصلب المعد لتحمل الضغط  77.140.30

  77.140.75* الصلب ألنابيب الضغط واألنابيب ألغراض خاصة، انظر 
 الصلب المخصص لصناعة العُدد  77.140.35
 الصلب المصنوع من مكونات خاصة من المغناطيسية  77.140.40
 الصلب غير المسبك  77.140.45

 منتجات الصلب المسطح وما شابهها  77.140.50
 * تشمل القوالب والصفائح والرقائق

 77.140.25* الصلب للنوابض، انظر 
 قضبان وأذرعة الصلب  77.140.60
 أسالك الصلب وحبال الصلب وسالسل الربط  77.140.65

  53.020.30* السالسل والحبال السلكية المستخدمة في المصاعد، انظر 
  77.140.25* الحبال السلكية للنوابض، انظر 

  ةقطاعات الصلب الجانبي 77.140.70
 * تشمل المقاطع 

 أنابيب الصلب واألنابيب المعدة الستخدام خاص 77.140.75
 األعمدة المجوفة والحواجز والقطع* تشمل 

  23.040.10* أنابيب الصلب لالستخدام العام، انظر 
 مسبوكات الحديد والصلب  77.140.80

 مشغوالت الحديد والصلب  77.140.85
 منتجات الحديد والصلب األخرى  77.140.99
  نتجات المعادن غير الحديديةم 77.150

 * تشمل منتجات السبائك المعدنية غير الحديدية 
  49.025* منتجات المعادن غير الحديدية لبناء المركبات الفضائية، انظر 

 منتجات المعادن غير الحديدية بصفة عامة  77.150.01

 منتجات األلمنيوم  77.150.10
 منتجات المغنسيوم  77.150.20
 نتجات النحاس م 77.150.30

 منتجات النيكل والكروم  77.150.40
 منتجات التيتانيوم  77.150.50

 الرصاص والزنك ومنتجاتها  77.150.60

 الكاديوم والكوبالت ومنتجاتها  77.150.70
 المنتجات األخرى للمعادن غير الحديدية  77.150.99
 المعادن المطحونة  77.160

 معدات تصنيع المعادن  77.180
 تقنية الخشب  79
 تقنية صناعة الخشب 79.020

 *يشمل تقطيع الخشب ومعالجته
  71.100.50انظر  .*المواد الكيميائية لحماية الخشب

 الخشب والكتل الخشبية المقطوعة واألشجار المنشورة  79.040
  ياأللواح ذات األساس الخشب 79.060
 األلواح ذات األساس الخشبي بصفة عامة  79.060.01
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 األبالكاش )الخشب الرقائقي(  79.060.10
 ألواح األلياف واأللواح ذات الجزيئات  79.060.20
 األلواح ذات األساس الخشبي األخري  79.060.99

 األخشاب نصف المصنعة 79.080
 الخ  .المقابض الخشبية .الرصف بالخشب .*تشمل خشب األرضيات

 لحاء الخشب ومنتجات  79.100
 معدات النجارة وأشغال الخشب  79.120

 آالت النجارة وأشغال الخشب بصفة عامة  79.120.01
 أالت النجارة 79.120.10

 65.060.80انظر  .*سلسلة المناشير والمناشير ذات الفرشاة
 أدوات النجارة  79.120.20

 معدات النجارة وأشغال الخشب األخري  79.120.99
 صناعة الزجاج والخزف )السيراميك(  81
 عمليات صناعة الزجاج والخزف )السيراميك(  81.020

 الزجاج  81.040
 الزجاج بصفة عامة  81.040.01
 المواد الخام و الزجاج الخام  81.040.10

 الزجاج في المباني  81.040.20
 منتجات الزجاج 81.040.30

 55.100 انظر .البرطمانات.العلب .*القوارير
  71.040.20انظر .*أواني الزجاج للمختبرات

 الخزف 81.060
 *يشمل الخزف الزجاج 

 الخزف بصفة عامة  81.060.01

 الخزف الخام  81.060.10
 منتجات الخزف 81.060.20

 91.100.25انظر .*منتجات الخزف للمباني
  91.140.70انظر  .*منتجات الخزف للصرف الصحي

 المطو رالخزف  81.060.30

 مواصفات أخرى تتعلق بالخزف  81.060.99
 المواد المقاومة للحرارة 81.080

  المقاوم الحراري*يشمل الخزف 
 معدات صناعة الزجاج والخزف  81.100

 صناعة المطاط وانواع البالستيك )اللدائن( 83
 العمليات الصناعية للمطاط والبالستيك   83.020

 المواد الخام للمطاط وأنواع البالستيك   83.040
 المواد الخام للمطاط وأنواع البالستيك بصفة عامة  83.040.01
 الالتكس )عصارة المطاط( والمطاط الخام  83.040.10
 مكونات تركيب المطاط  83.040.20

 * يشمل الكربون األسود، الخزف الصيني ، الخ 
 المواد المساعدة والمضافة إلى أنواع البالستيك  83.040.30

 * تشمل المنقيات، المحددات، المقويات، األصباغ، الملونات ، الخ 
 المطاط  83.060
 أنواع البالستيك  83.080
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 أنواع البالستيك بصفة عامة  83.080.01
 مواد التصلد بالتسخين 83.080.10

  71.100.55* السليكون، انظر 
 إنتاج اللدائن بالتسخين  83.080.20

 المواد الخلوية  83.100
 البالستيك المقّوى   83.120

  59.100* المواد المستخدمة في تقوية البالستيك، انظر 
 منتجات المطاط والبالستيك 83.140

 * المنتجات المصنوعة بالصب بالقوالب أو باالنبثاق تصنف مع مجموعاتها المتخصصة 
  21.220.10الحركة، انظر  * سيور نقل

  53.040.20* سيور المعدات الثقيلة، انظر 
 59.080.40* المطاط والبالستيك المغطى باأللياف المصقولة، انظر 

  61.60انظر .*األحذية ومالبس االرجل 
 83.160انظر .*االطارات

 منتجات المطاط والبالستيك بصفة عامة  83.140.01
 والرقائق البالستيكالصحائف  83.140.10

 * تشمل األلواح 
 الصحائف الرقائقية  83.140.20

  الستخدام غير السوائل والتركيبات األنابيب البالستيكية  83.140.30
،  23.040.45، 23.040.20* األنابيب والتركيبات والصمامات لالستخدام العام، انظر 

23.06  
 الخراطيم  83.140.40

 * تشمل الخراطيم والصمامات 
 موانع التسرب  83.140.50

 23.040.80.21.140انظر .*تشمل موانع التسرب لالستخدام العام 
 منتجات المطاط والبالستيك األخرى  83.140.99

 اإلطارات  83.160
 * تشمل اللساتك والصمامات 

 اإلطارات بصفة عامة  83.160.01
 إطارات مركبات الطرق  83.160.10

 * تشمل عجالت الدراجات وعمليات تبديل وإصالح اإلطارات 
 اطارات الطائرات  83.160.20
 إطارات اآلالت الزراعية  83.160.30

 اإلطارات األخرى  83.160.99

  المواد الالصقة 83.180
 * تشمل األشرطة الالصقة

  29.035.20انظر * األشرطة الالصقة ألغراض العزل الكهربائي، 
 معدات صناعة المطاط والبالستيك  83.200
 تقنية الورق   85
 صناعة منتجات الورق 85.020

 *تشمل إعادة إستخدام الورق و تصنيعة 
 لب الورق 85.040
 الورق والكرتون )الورق المقوى(  85.060

 منتجات الورق 85.080
 *تشمل األدوات الكتابية المصنوعة من الورق
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 97.180.35.260انظر  .*األدوات الكتابية غير الورقية
  55.40انظر  .*الورق المستخدم للتغليف والتعبئة

 معدات صناعة الورق  85.100
 صناعة الدهانات واأللوان  87
 عمليات الدهان 87.020

  25.220.10* تجهيز السطوح للدهان، انظر 
  الدهان والورنيشات 87.040

 * تشمل مسحوق الدهان 
 الدهان والورنيشات بصفة عامة 87.040.01

 الدهان والورنيشات 87.040.10
 االساسات 87.040.20

 الدهان والورنيشات االخرى 87.040.99

 مكونات الدهانات  87.060
 مكونات الدهانات بصفة عامة  87.060.01
 األصباغ والمواد الباسطة  87.060.10

 المواد الالصقة للدهانات  87.060.20
 مذيبات الدهانات  87.060.30
 مكونات الدهانات األخرى  87.060.99

  األحبار. أحبار الطباعة 87.080
  37.100.20* المواد المستخدمة في الكتابة، انظر 

 معدات الدهانات  87.100
 مواد االنشاءات والبناء  91
 صناعة اإلنشاءات والبناء  91.010
 صناعة اإلنشاءات والبناء بصفة عامة  91.010.01
 الجوانب القانونية  91.010.10

 الجوانب التعاقدية  91.010.20
 الجوانب الفنية  91.010.30

 * تشمل التفاوت، التناسب النمطي، الخ 
  01.100.30* الرسومات اإلنشائية للمباني، انظر 

 الجوانب األخرى  91.010.99

 التخطيط الطبيعي )على أرض الواقع(. تخطيط المدن  91.020

 المباني  91.040
 المباني بصفة عامة 91.040.01

  91.100* مواد البناء ، انظر 
 المباني العامة 91.040.10

  * تشمل المستشفيات والمباني الدينية
 المباني التجارية والصناعية  91.040.20
 المباني السكنية  91.040.30
 المباني األخرى  91.040.99

  عناصر ومكونات المباني 91.060
  93.020* األساسات، انظر 

 عناصر ومكونات المباني بصفة عامة  91.060.01
 الجدران والفواصل والواجهات  91.060.10
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 السطوح  91.060.20
  (* تشمل المواد ذات الصلة )مثل المزاريب وقنوات التصريف ، الخ

  األسقف واألرضيات والدرج 91.060.30
 * تشمل مسطرة العمل )القدة( 

 المداخن وممراتها وقنوات األنابيب 91.060.40
 * تشمل قنوات التصريف للمداخن 

  النوافذ واألبواب 91.060.50
 * تشمل مجموعة األبواب ومكوناتها، األبواب المصمتة، األقفال

  91.190 * المكونات المعدنية لألبواب والنوافذ، انظر
 عناصر ومكونات المباني األخرى  91.060.99
 هياكل المباني 91.080

 * تشمل التصميم، األحمال، تقدير احتياجات المباني 
 هياكل المباني بصفة عامة  91.080.01
 المباني المعدنية  91.080.10
  هياكل الصلب  91.080.13

  لمنيوم هياكل األ 91.080.17
 المباني الخشبية  91.080.20
 البناء بالطوب  91.080.30

 المباني الخرسانية  91.080.40
 األشكال األخرى من المباني  91.080.99
 الهياكل الخارجية للمباني 91.090

 * تشمل األسوار، البوابات، األقواس والقباب، الجراجات ، الخ 
  مواد اإلنشاءات والبناء 91.100

  77.140والصلب، انظر * منتجات الحديد 
  77.150* منتجات المعادن غير الحديدية، انظر 

  97.040* الخشب المقطوع، انظر 
  79.060* األلواح ذات األساس الخشبي، انظر 

  81.040.20* الزجاج، انظر 
  83.140* منتجات البالستيك، انظر 

 مواد اإلنشاءات والبناء بصفة عامة  91.100.01
 األسمنت والجبس والجير والمالط  91.100.10

 المواد المعدنية ومنتجاتها  91.100.15
 * تشمل التراب، الرمل، الطين، اإلردواز، الحجر، الطوب ، الخ 

 منتجات المباني الخزفية 91.100.25
 * تشمل البالط الخزفي وبالط السطوح ، الخ 

 الخرسانة ومنتجات الخرسانة  91.100.30

 منتجات األسمنت النسيجي المقوى  91.100.40
 المواد الالصقة. المواد المانعة للتسرب  91.100.50

 * تشمل األغشية األرضية، اإلسفلت المستخدم في المباني ، الخ 
 مواد العزل الحراري والصوتي  91.100.60
 مواد اإلنشاءات األخرى  91.100.99

 الحماية للمباني داخلياً وخارجياً  91.120
  13.200الطوارئ في المباني، انظر  *

  13.220.20* الحماية من الحريق، انظر 
  13.220.50* مواد البناء ومكوناته المقاومة للحريق، انظر 
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  13.320* أنظمة اإلنذار والتحذير، انظر 
 الحماية للمباني داخلياً وخارجياً بصفة عامة  91.120.01
 العزل الحراري للمباني  91.120.10

  27.220العزل الحراري بصفة عامة، انظر  *
  91.100.60* مواد العزل الحراري ، انظر 

 السمعيات في المباني. عزل الصوت  91.120.20
  17.140.01* قياس الصوتيات وخفض الضوضاء بصفة عامة، انظر 

  91.100.60* مواد عزل الصوت ، انظر 
 الحماية ضد الزالزل واالهتزازات 91.120.25

  17.160االهتزازات وقياس االهتزاز، انظر * 
 العزل المائي  91.120.30

  91.100.50* المواد مانعة التسرب، انظر 
 الحماية من الصواعق  91.120.40

 مواصفات اخرى عن حماية المباني 91.120.99
  التركيبات والتمديدات في المباني 91.140

 27.060انظر * المواقد والمراجل لألغراض الصناعية، 
  27.080* مضخات التدفئة، انظر 

 التركيبات والتمديدات في المباني بصفة عامة  91.140.01

 أجهزة التدفئة المركزية  91.140.10
 * يشمل المواقد والمراجل المستخدمة في التدفئة عامة 

  97.100* أجهزة التدفئة، انظر 
 أنظمة التهوية وتكييف الهواء  91.140.30

 * تشمل مجري التهوية 
  23.120* أجهزة التكييف والتهوية، انظر 

 أنظمة اإلمداد بالغاز  91.140.40
 * يشمل عدادات قياس الغاز في المباني 

 أنظمة اإلمداد بالكهرباء  91.140.50
 * تشمل عدادات الكهرباء في المباني ، اإلمداد بالكهرباء في حالة الطوارئ ، الخ 

 أنظمة اإلمداد بالماء  91.140.60
 أجهزة تدفئة الماء )سخانات(  91.140.65

 التركيبات الصحية  91.140.70
* تشمل المغاسل، أحواض الغسيل بالمطبخ، المغاطس لالستحمام، قنوات تصريف الفضالت، 

 الخ 
 أنظمة الصرف الصحي  91.140.80

  13.060.30* معالجة وتصريف مياه الصرف الصحي، انظر 
  91.060.20أنظمة تصريف مياه األمطار، انظر 

  93.030* أنظمة تصريف مياه الصرف الصحي الخارجية، انظر 
 المصاعد. الدرج المتحرك  91.140.90

 التركيبات األخرى في المباني  91.140.99
 اإلضاءة  91.160

  97.200.10* معدات اإلضاءة للمسرح واالستوديوهات، انظر 
 اإلضاءة بصفة عامة  91.160.01
 اإلضاءة الخارجية  91.160.20

 * تشمل اإلضاءة للفيضانات
  93.080.40* إضاءة الشوارع ومعداتها، انظر 



  

 69 ( ICS )التصنيف الدولي للمواصفات 

  األعمال الداخلية التكميلية )التشطيبات( 91.180
  87.020* أعمال الدهان بالبويه، انظر 

  األدوات المكملة للبناء  91.190
 * تشمل األقفال، أدوات اإلنذار، األجراس، المزالج، المواد المستخدمة لألبواب والنوافذ ، الخ 

  تقنية اإلنشاءات 91.200
 * تشمل طرق القياس، تحديد مواقع البناء، طرق هدم المباني، الخ 

  معدات اإلنشاءات والبناء 91.220
 * تشمل السقاالت، خالطات الخرسانة، آالت بناء الطرق ، الخ 

  53.020* معدات الرفع، انظر 
  53.100* معدات تحريك التربة، انظر 

 الهندسة المدنية  93
 الهندسة المدنية بصفة عامة  93.010

  01.100.30* رسومات اإلنشاء والبناء، انظر 
  واألعمال في أعماق األرضأعمال األرضيات واألساسات   93.020

 * تشمل التقنيات األرضية 
  53.100* معدات تحريك التربة، انظر 

 األنظمة الخارجية لنقل الماء 93.025
 * تشمل التمديدات المدفونة أو على سطح األرض 

  91.140.60* التمديدات الداخلية فى المباني ، انظر 
  أنظمة الصرف الصحي الخارجية 93.030

 13.060.30 تصريف ومعالجة مياه الصرف الصحي ، انظر* 
  91.140.80أنظمة التصريف الداخلي، انظر *
 إنشاء الكباري )الجسور(  93.040
 إنشاء األنفاق  93.060
 هندسة الطرق  93.080

 هندسة الطرق بصفة عامة  93.080.01
 أعمال إنشاء الطرق 93.080.10

 * تشمل معدات صيانة الطرق 
  91.220معدات إنشاء الطرق، انظر * 

 مواد إنشاء الطرق  93.080.20
 * تشمل اإلسفلت، أرصفة الطرق ، الخ 

 معدات الطرق وتركيباتها  93.080.30
* تشمل انظمة التحذير و التحكم في حركة المرور وطرق تركيبها )أجهزة ضبط السرعة، 

 تركيب إشارات المرور، تحديد األرصفة، الفتحات األرضية للمرافق ، الخ.( 
 إضاءة الشوارع وأجهزتها  93.080.40
 مواصفات أخرى خاصة بهندسة الطرق  93.080.99

 إنشاء السكك الحديدية 93.100
شمل إنشاء سكك الترام، إنشاء السكك الحديدية، المركبات المعلقة )الهوائية(، معدات التحكم * ت

 في حركة المرور وطرق تركيبها ، الخ
  45.80مكونات القطارات والسكك الحديدية مبانيها القضبان انظر * 

  45.120* معدات صيانة السكك الحديدية والقطارات المعلقة، انظر 
  اإلنشاءات ذات الحبال المعلقة )الهوائيات( 93.110

  45.100* معدات المركبات المعلقة، انظر 
  45.120* معدات اإلنشاء والصيانة، انظر 

  إنشاء المطارات 93.120
 * يشمل معدات التحكم في النقل الجوي وطرق تركيبها
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 انشاء قنوات المياه والموانئ  93.140
 *يشمل معدات التحكم في النقل البحري وطرق تركيبها  

 إنشاءات القوى المائية )هيدرولي( 93.160
 27.140* معدات القوى المائية، انظر 

 الهندسة العسكرية   95
 الهندسة العسكرية. الشؤون العسكرية. األسلحة 95.020

 تقييس الدفاع   الخ.. .تشمل مشتريات الدفاع *
 61.020ر انظ .المالبس العسكرية *

 الهندسة العسكرية 95.040
 سلحة األ 95.060

 األجهزة المنزلية والتجارية. الترفيه.  الرياضة   97
 األقتصاد المنزلي بصفة عامة 97.020

 *يشمل المعلومات عن الزبائن
 03.080.30انظر  .*خدمات الفنادق والمطاعم ومغاسل المالبس

 23.120انظر .*أجهزة التكييف والتهوية
 25.140.20انظر .*المعدات الكهربائية المستخدمة باليد

 33.160انظر  .*األجهزة الكهربائية المنزلية 
 39.040انظر .الساعات والساعات اليدوية

 39.060انظر  .*المجوهرات
  61.080انظر  .*آالت الخياطة المنزلية

 المنزلية بصفة عامةاألجهزة الكهربائية  97.030
  ة*تشمل السرائر المائية الدافئة والبطاريات الكهربائي

 معدات المطبخ  97.040
 معدات المطبخ بصفة عامة  97.040.01
 أثاث المطبخ 97.040.10

  91.140.70انظر  .*أحواض الغسيل في المطبخ
 المماثلةجهزة األخرى األفران واال .الطاوالت .أدوات المطبخ 97.040.20

 *تشمل أفران ومواقد الميكروويف 
 الثالجات  97.040.30

 27.200انظر .*تقنية التبريد
 97.130.20انظر  .*ثالجات كبائن العرض

 غساالت األواني  97.040.40

 أدوات المطبخ الصغيرة 97.040.50
  *تشمل وحدات التخلص من الفضالت

 والصحون أواني المطبخ والسكاكين والمالعق 97.040.60
 *تشمل أدوات المائدة من الصحون واألطباق والسكاكين والمالعق والشوك

 أدوات المطبخ األخري 97.040.99

 غساالت المالبس 97.060
 الخ  .أدوات كي المالبس .النشافات .*تشمل أجهزة الغساالت وأجهزة الغسيل على البخار

 أجهزة العناية باألرضيات 97.080
 الخ  .آالت تلميع األرضيات .آالت تنظيف األرضيات .الكهربائية*تشمل المكانس 

 أجهزة التكييف المنزلية والتجارية والصناعية 97.100
 *تشمل أجهزة تدفئة غرف التخزين الحراري

 91.140.10انظر  .*أنظمة التدفئة المنزلية
  27.060انظر  .*المواقد والمراجل

 الدفايات بصفة عامة  97.100.01
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 الدفايات الكهربائية  97.100.10
 دفايات الغاز  97.100.20
 دفايات الوقود الصلب  97.100.30

 دفايات الوقود السائل  97.100.40
 دفايات تعمل بمصادر أخرى للطاقة  97.100.99
 التحكم اآللي ألعمال المنزل 97.120

 أدوات تنظيم المخازن واألسواق  97.130
 تنظيم المخازن واألسواق بصفة عامةأدوات  97.130.01
 الرفوف 97.130.10

  53.080انظر.*الرفوف الغراض التخزين 
 أجهزة التبريد التجاري 97.130.20

 الخ  .مخازن التبريد .*تشمل ثالجات كبائن العرض 
 العربات المستخدمة في األسواق التجارية 97.130.30

 *تشمل السالل
 مستخدمة في األسواقأدوات أخرى  97.130.99

  األثاث 97.140
 الخ .أثاث المدارس .أثاث المكاتب .مراتب النوم .*يشمل تنجيد األثاث 

  مالسالل 97.145
 المفروشات األرضية غير النسيجية 97.150

  59.080.60انظر  .*المفروشات األرضية من النسيجية
 والكتانالمفروشات والستائر المنزلية من األقمشة  97.160

 اغطية السرائر .البطانيات .*تشمل األقمشة المخملية
  97.100انظر  .*البطانيات الكهربائية

 أدوات العناية بالجسم 97.170
 .أدوات التدليك .فرش األسنان  .ماكينات الحالقة .أمواس الحالقة .*تشمل نشافات الشعر
 الخ  .ألشعةاأجهزة معالجة الجسم ب

 معدات متنوعة لالستخدام المنزلي والتجاري  97.180
شاحن البطاريات .ادوات للحيوانات المنزلية .احواض تربية االسماك .*تشمل المقصات 

 الخ        .اقالم الرصاص .االقالم .مشابك الورق .والعات كبريت  .صائد الحشرات .

 أجهزة وأدوات لألطفال 97.190
 لحماية األطفال*تشمل مواصفات المعدات المنزلية 

 97.140انظر  .*أثاث األطفال
 97.200.40انظر  .*المالعب

  97.200.50انظر  .*ألعاب األطفال
 التحف والقطع الفنية والمصنوعات اليدوية 97.195

  ية*تشمل المعدات المستخدمة في عمل القطع اليدوية والمصنوعات اليدو
 أدوات التسلية والترفيه 97.200

 33.160انظر  .المسموعة والمرئية*األنظمة 
 37.040انظر  .*التصوير الضوئي

  37.060انظر  .*التصوير السينمائي
 أدوات التسلية والترفيه بصفة عامة  97.200.01

 أدوات المسرح واألستديو واماكن العمل 97.200.10
 *يشمل معدات األضاءة

 اآلالت الموسيقية  97.200.20
 الرحالت ومواقع الرحالتأجهزة  97.200.30

  43.100انظر  .*الكرفانات 
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 المالعب الرياضية 97.200.40
 *تشمل احتياجات أماكن التسلية 

 األلعاب 97.200.50
 *تشمل السالمة في األلعاب 

 أدوات أخرى للتسلية والترفية  97.200.99
 األدوات والمرافق الرياضية 97.220

 43.140انظر  .*الدراجات البخارية
  43.150انظر  .*الدراجات

 األدوات والمرافق الرياضية بصفة عامة  97.220.01
 المرافق الرياضية  97.220.10

 الخ  .ميادين السباق والجري.المالعب الرياضية  .* تشمل برك السباحة
 أدوات الرياضة الشتوية 97.220.20

 *تشمل معدات رياضة الهوكي على الجليد 
 الرياضة الداخلية)في الصاالت والمنازل( أدوات 97.220.30

 الخ  .أدوات الرياضة المنزلية .كرة اليد.كرة الطائرة.كرة السلة.* تشمل أدوات اللياقة البدنية
 أدوات الرياضة المائية والرياضة الخلوية 97.220.40

 الخ.الغطس .السباحة’.التنس .كرة القدم.*تشمل معدات الرياضة الجبلية
 47.080انظر .الصغيرة*الحرف 

  13.340.10انظر  .*وسائل اإلنقاذ الشخصي)طوق النجاة(
 أدوات رياضية وتجهيزات أخري 97.220.99

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لكشاف الهجائيا
 



  

 73 ( ICS )التصنيف الدولي للمواصفات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضــــــوع المواصـــفــــــــــة الكلمة  الرقم

 تقنية المعلومات ال # المستخدمة في المكاتب  آالت  01.040.35
 ) مصطلحات (

 المجوهرات )مصطلحات( .الدقيقة آالت  01.040.39

 عث من الـ# والمعداتبالضجيج المن آالت  17.140.20
 المعدات األجهزة.خواص الـ # وتصميمها .  آالت  21.020
 التوازن و الـ # ضبط التوازن آالت  21.120.40
 الدائرية الترددية ذات المحور ومكوناتها آالت  21.240

 الضاغطات ) الكمبروسورات ( والـ # الرئوية آالت  23.140
 توجه بالطريقة التعددية آالت  25.040.20
 كانيكيةيالم آالت  25.080

 الميكانيكية اليدوية بصفة عامة آالت  25.080.01

 الحفر والتفريز آالت  25.080.20
 كشط آالت  25.080.25

 جالخة آالت  25.080.30
 حفر آالت  25.080.40
 تلميع وتجليخ آالت  25.080.50

 القطع األخرى آالت  25.100.99
 الكهربائية الكيميائية آالت  25.120.40
 الحواسب الشخصية ، الـ # الحاسبة ، الخ آالت  35.160

# طي  الرسائل،# فتح  العناوين،# فرز  اإلمالء،#  الكاتبة، آالت  35.260
 الرسائل

 عدسات # التصوير آالت  37.040.10
 أجهزة التصوير. # عروض الصور آالت  37.040.10
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 موضــــــوع المواصـــفــــــــــة الكلمة  الرقم
 الخ التجليد، وأدواتالطباعة والتصوير  آالت  37.100.10
 قة . المجوهراتيالدق آالت  39

 الدقيقة آالت  39.020
 تراق الداخليحلـ # اال األخرىالمكونات واألنظمة  آالت  43.060.99
 التعبئة والتغليف آالت  55.200

 التوزيع و الـ # التوزيع الفردية ) الذاتية ( آالت  55.230
 النسيج آالت  59.120
 النسيج بصورة عامة  آالت  59.120.01

 الغزل والبرم والتجعيد آالت  59.120.10
 ومعدات لف الخيوط آالت  59.120.20

 االنوال. # النسيج آالت  59.120.30

 التريكو آالت  59.120.40
 األخرىالنسيج  آالت  59.120.99
 واالجهزة الخاصة بصناعة الجلد والفراء آالت  59.140.40
 الخياطة واالجهزة االخرى لصناعة المالبس آالت  61.080

 حظائر الماشية . التركيبات والمعدات . الـ # الحلب آالت  65.040.10
 الزراعية . االدوات والمعدات آالت  65.60
 المعدات الـ # الزراعية بصفة عامة آالت  65.060.01

 المعدات الـ # الزراعية االخرى آالت  65.060.99
 إطارات الـ # الزراعية آالت  83.160.30
 السقاالت ، خالطات الخرسانة ، # بناء الطرق ، الخ آالت  91.220

المكانس الكهربائية ، # تنظيف االرضيات ، # تلميع  آالت  97.080
 االرضيات ، الخ

 الموسيقية آالت  97.200.20

 االمم   35.240.63
قواعد # المتحدة لتبادل البيانات اإللكترونية في االدارة ،التجارة 

 والنقل والتجارة االلكترونية
 . التثبيت ، المكونات ، وغيرها من أجزاء اآللة آله  21.180
 مراكز التشغيل اآللي آلي  25.040.10

 التعرف # وتقنيات التقاط البيانات اآللي   35.040.50

 زة النداء اآلليهأج آلي  33.050.20

 التصميم اآللي آلي  35.240.50
 التحكم الـ # ألعمال المنزل آلي  97.120
 الدوارة  آليات  29.160

 الدوارة بصفة عامة آليات  29.160.01
 مكونات الـ # الدوارة آليات  29.160.10
 المواصفات االخرى المتعلقة بالـ # الدوارة آليات  29.160.99

 نقل الحركة وعوامل التوقف عن الحركة آليات  43.040.50
الرموز الخطية لالستخدام عن الرسومات الهندسية الـ #  آلية  01.080.30

 والرسومات اإلنشائية

 الرسومات الهندسية اآللية آلية  01.100.20
 االنظمة الـ # الصناعية  آلية  25.040
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 االنظمة الـ # الصناعية بصفة عامة آلية  25.040.01
 االنظمة الـ # الصناعية االخرى آلية  25.040.99

 ر اآلليةيالمناش آلية  25.080.60
 االلية اجهزة الترجمه .اريةيموحدة المعالغة اإلشارات ل آلية  35.240.30
 المراقبة الـ # للبنوك آلية  35.240.40

 المعلومات في السيارة . أنظمة المعلومات الـ # بالسيارة آلية  43.040.15
ق التروس)القيربكس( ، نظم عجالت يالقابض ) الكلتش(، صناد آلية  43.040.50

 القيادة الـ #
 الزجاجات والـ # والبرطمانات أباريق  55.100

الروافع المتنقلة ، روافع الـ # ، الروافع الذراعية ، الروافع  أبراج  53.020.20
 ذات الجسور ، الخ

 ومستويات الجوده للمنتجات المعدنية غير الحديدية األبعاد  77.150

 )الخشب الرقائقي( األبالكش  79.060.10
 النوافذ أالبواب  91.060.50
األقفال ، ادوات االنذار ، األجراس ، المزالج ، المواد  أبواب  91.190

 المستخدمة للـ #

 المكتب أثاث  97.140
 تنجيد الـ # ، مراتب النوم ، # المكاتب ، # المدارس ، الخ أثاث  39.060
 المطبخ أثاث  97.040.10

 االطفال أثاث  97.140
 الكحول . الـ ) مركب عضوي مخدر ( اثير  71.080.60
مكافحة الرشوة ومكافحة االحتيال في المشتريات والمسئولية #  االجتماعية  03.100.02

 للشركات

االقفال ، ادوات االنذار ، الـ # ، المزالج ، المواد المستخدمة  أجراس  91.190
 لألبواب والنوافذ 

 التثبيت ، المكونات ، وغيرها من # اآللة أجزاء  21.180

 خطوط األنابيب و# ألنظمة نقل المياة الخارجية اجزاءها   23.040.03

 خطوط األنابيب و# ألنظمة الصرف الصحي الخارجية اجزاءها   23.040.05

 خطوط األنابيب و# للشبكة الحرارية )التدفئة المركزية(  اجزاءها   23.040.07

 المغناطيسية األجزاء  29.100.10

 ميكانيكيةالكهربائية ، والكهر األجزاء  29.100.20
 الكهربائية للسفن األجزاء  47.020.60
قياس الشدة النسبية لـ # الطيف ) فوتومترطيفي( والتحليل  اجزاء  71.040.50

 )كرو ماتوغرافي(

 . الرياضة )مصطلحات( هالمنزلية والتجارية . الترفي االجهزة  01.040.97
 الطبية االجهزة  11.040
 بصفة عامةالطبية  االجهزة  11.040.01

 التخدير والتنفس واالفاقة االجهزة  11.040.10
 نقل الدم والتشريب والحقن االجهزة  11.040.20
 التصوير الشعاعي أجهزة  11.040.50
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 طب العيون اجهزة  11.040.70
 الطبية االخرى االجهزة  11.040.99

 طب االسنان اجهزة  11.060.20
 التعقيم اجهزة  11.080.10
 تنظيم النسل ، منع الحمل باألجهزة اجهزة  11.200

الخدمات االمنية ، االجراءات االمنية ، # االنذار ضد  اجهزة  13.310
 اللصوص . المعدات والمواد 

 وقاية الرأس اجهزة  13.340.20
 وقاية التنفس ) الكمامات( اجهزة  13.340.30

 القياس اجهزة  17.040.30

 القياس اجهزة  .17.080
 قياس القوة والوزن والضغط اجهزة  17.100

 القياس والتركيب اجهزة  17.120
 القياس ومعدات االختبار اجهزة  17.140
 القياس وتركيبها  اجهزة  17.160

 القياس البصرية اجهزة  17.180.30
 قياس الحرارة اجهزة  17.200.20
 القياس و# التحويل اجهزة  17.220.20

معدات القياس ، االستخدام الصناعي ألشعة إكس وأشعه جاما ،  اجهزة  19.100
 # كشف التسرب األشعاعي ، الخ

 خواص االالت وتصميمها. الـ # المعدات اجهزة  21.020
 التهوية . المراوح . # تكييف الهواء اجهزة  23.120

 الميكانيكية (روبوتات الصناعة . # المعالجة ) اليدوية او  اجهزة  25.040.30
 وحدات القياس و # أخرى اجهزة  25.060.10
 التقطيع و # الماسكة لقطع الشغل واألدوات اجهزة  25.060.20

 مكونات الـ # الكهربائية اجهزة  29.100
 مكونات الـ # الكهربائية بصفة عامة اجهزة  29.100.01
 المكونات االخرى للـ # الكهربائية اجهزة  29.100.99

 تقويم الطاقة . المحوالت . التغذية الكهربائية الثابتة اجهزة  29.200

 التحكم ألنظمة القدرة الكهربائية اجهزة  29.240.30
 اخرى ذات صلة بشبكات نقل وتوزيع القدرة الكهربائية اجهزة  29.240.99

 الكهربائية االخرى المعده للعمل في الظروف الخاصة اجهزة  29.260.99
 العرض اإللكترونية اجهزة  31.120
 المكونات الكهروميكانيكية للـ # اإللكترونية و # االتصاالت  اجهزة  31.220

 اإللكترونيات البصرية . # الليزر اجهزة  31.260
 أخرى ألنظمة االتصاالت اجهزة  33.040.99
 الطرفية لألتصاالت االجهزة  33.050

 الطرفية بصفه عامهاالتصاالت  اجهزة  33.050.01
 الهاتف اجهزة  33.050.10
 النداء اآللي اجهزة  33.050.20

 التلكس . # الفاكس اجهزة  33.050.30
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 الطرفية االخرى لألتصاالت اجهزة  33.050.99
 االتصاالت الالسلكية اجهزة  33.060

 االتصاالت الالسلكية بصفة عامة اجهزة  33.060.01
 االستقبال واالرسال اجهزة  33.060.20
 المكونات والتوابع لـ # االتصاالت بصفة عامة  اجهزة  33.120

 القياس الخاصة باالتصاالت عن بعد اجهزة  33.120.01
 ذاعياالستقبال اإل اجهزة  33.160.20
 قبال التفلزيونيستاال اجهزة  33.160.25

 الكاسيت ، اقراص الليزرتسجيل الفيديو، كاميرات التصوير ،  اجهزة  33.160.40
 االنظمة المتعددة الوسائط و # الحوار عن بعد اجهزة  33.160.60

 السمعية والبصرية والسمعبصرية االخرى اجهزة  33.160.99

 التوصيل البصرية الليفية اجهزة  33.180.20
 البصرية الليفية االخرى اجهزة  33.180.99
 المكتبيةتقنية المعلومات ، الـ #  اجهزة  35
 الطرفيات و # الربط االخرى  اجهزة  35.180

 تخزين البيانات اجهزة  35.220
 تخزين البيانات بصفه عامة اجهزة  35.220.01
 التخزين الضوئي اجهزة  35.220.30

 اخرى لتخزين البيانات اجهزة  35.220.99
 اآللية  لغة االشارات الموحده المعيارية ، # الترجمه اجهزة  35.240.30
 البصريه اجهزة  37.020

 التصوير ، االت عرض الصور اجهزة  37.040.10
 إعادة نسخ البيانات المكتوبة اجهزة  37.100.10
 االضاءة وإصدار االشارة والتنبيه اجهزة  43.040.20

 إزالة الثلج والرطوبة ، المرايا ، الخ اجهزة  43.040.65
 وأنظمة الحمايةالسالمة  اجهزة  43.040.80
 الفحص والصيانة واالختبار اجهزة  43.180

 المصعد الكبلي ) التلفريك( اجهزة  45.100
 المالحه  و # التحكم اجهزة  47.020.70

 المعدات على متن المركبه اجهزة  49.090

 ت والـ # الخاصة بصناعة الجلد والفراء آلاآل اجهزة  59.140.40
 سبالخياطة والـ # االخرى لصناعة المالالت آ اجهزة  61.080
 المواد المختبرية والـ # ذات الصلة اجهزة  71.040.20

 الصناعة الكيميائية اجهزة  71.120
 الصناعة الكيميائية بصفه عامه اجهزة  71.120.01
 أخرى للصناعة الكيميائية اجهزة  71.120.99

 التهوية والتكييف اجهزة  73.100.20
 معدات و # القياس الحجمي  اجهزة  75.180.30
 التدفئة المركزية اجهزة  91.140.10

 تدفئة الماء )سخانات(  اجهزة  91.140.65
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انظمة التحذير والتحكم في حركة المرور وطرق تركيبها ) #  اجهزة  93.080.30

، تركيب إشارات المرور ، تحديد االرصفة ،  ضبط السرعه
 الفتحات االرضية للمرافق ، الخ (

 المنزلية والتجارية . الترفية . الرياضه اجهزة  97
 الكهربائية المنزلية بصفه عامه االجهزه  97.30
 ادوات الطبخ ، الطاوالت ، األفران و الـ # االخرى المماثلة اجهزة  97.040.20

الغساالت و # الغسيل على البخار ، النشافات ، أدوات كي  اجهزة  97.060
 المالبس ، الخ

 العناية باالرضيات اجهزة  97.080
 التكييف المنزلية والتجارية والصناعية اجهزة  97.100

 التبريد التجاري اجهزة  97.130.20
 ت لالطفالاوادو اجهزة  97.190
 الرحالت ومواقع الرحالت  اجهزة  97.200.30

 طرق التعقيم ، تطهير # غرف الجراحه ، الخ اجواء  11.080.01
 المحيطه اجوء  13.040.20
 التركيبات الكهربائية المعدة للـ # المتفجره اجواء  29.260.20

 الجوانب المتعلقة بالـ # والفواتير للمكالمات اجور  33.040.30
 للطباعة األحبار  87.080
 المعادن الثمينه ، الـ # الكريمة وشبة الكريمه احجار  39.060

حاويات النقل المواد الصلبة والبضائع والمواد ذات الـ #  احجام  55.160
 الكبيرة

 معدات للطحن ، تقدير الـ # ، الفرز ، التعويم ، التركيز احجام  73.120
الطلق( . مكاتب المعلومات تشمل ادارة # في الخارج )الهواء  االحداث  03.200.01

 السياحية .الخدمات السياحية .الفنادق .الخ
 والجوارب االحذية   13.340.50
 الواقية لألرجل االحذية  13.340.50

 زراعة المسطحات واألحراج أحراج  65.020.40
 األوتار، االربطة ،الـ# ، الخ احزمة  59.080.50
اليد ، غطاء الرأس ، المناديل ، الـ # ، رباط العنق ، قفازات  احزمة  61.040

 األزرار ، سحابات المالبس ، المظالت ، الخ

مكافحة الرشوة ومكافحة #  في المشتريات والمسئولية االجتماعية  االحتيال  03.100.02
 للشركات

 العضويه االحماض   71.080.40
 وأدوات الحماية من الـ # الزائدة الفيوزات أحمال   29.120.50

 التصميم ، الـ # تقدير احتياجات المباني  أحمال  91.080
المغاسل ، # الغسيل بالمطبخ ، المغاطس لالستحمام ، قنوات  أحواض   91.140.70

 تصريف الفضالت ، الخ
المقصات ، تربية االسماك ، أدوات للحيوانات المنزلية ، شاحن  احواض   97.180

ك بالبطاريات ، صائد الحشرات ، والعات ، كبريت ، مشا
 الورق ،االقالم ، اقالم الرصاص ، الخ

 علم الـ # علم النبات ، علم الحيوان  أحياء   07.080
 علم الـ # الدقيقة ) الميكروبيولوجي ( أحياء  07.100
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 علم الـ # الدقيقة بصفه عامه أحياء  07.100.01
 علم الـ # الدقيقة الطبية  أحياء  07.100.10

 هعلم الـ # الدقيقة للميا أحياء  07.100.20
 علم الـ # الدقيقة للمواد الغذائية للحيوانات أحياء  07.100.30
 علم الـ # الدقيقة لألغذية أحياء  07.100.30

 علم الـ # الدقيقة لمستحضرات التجميل أحياء  07.100.40
 أخرى تتعلق بعلم الـ # الدقيقةمواصفات  أحياء  07.100.99
 العينات أخذ   13.060.45

 الحوكمة واالخالق  اخالق  03.100.02
 ةنصف المصنع األخشاب   79.080

  03.100.70أنظمة # الطاقة . انظر  ادارة   27.015

 الجراجه وموادها ادوات  11.040.30
 طب االسنان ادوات  11.060.25

 لمساعدة كبار السن األدوات  11.180
 للتعامل مع التيار الكهربائي ةالمستخدم ادوات  13.260
 في العمل مع التيار الكهربائي ةالمستخدم ادوات  13.260

 عامه هالوقايه بصف االدوات  13.340.01
،  ةعامة ، االرقام القياسية ، المقاييس المستخدم ةالقياس بصف ادوات  17.020

 الجوانب العامة
 القياس ادوات  17.060

 المساعده في السمع و # قياس الصوت ادوات  17.140.50
 قياس درجات الحرارة ادوات  17.200.20
 قياس درجات الحرارة ادوات  17.200.20

 الربط ) المرابط ( ادوات  21.060
 الربط ) المرابط ( بصفة عامة  ادوات  21.060.01
 والتثبيتالقمط  ادوات  21.060.70

 الربط األخرى ادوات  21.060.99
 الشغل واالدوات ةلقطع ةأجهزه التقطيع واالجهزه الماسك ادوات  25.060.20
 ميكانيكية أخرى ادوات  25.080.99

 القطع ادوات  25.100
 ةعام ةالقطع بصف ادوات  25.100.01
 ةالخراط ادوات  25.100.10

 تفريز ادوات  25.100.20
 التقوير والقشط ادوات  25.100.25
 الحفر . # الحفر المخوش ) غاطس الرأس ( ادوات  25.100.30

 العمل األخرى دون شظايا ادوات  25.120.99
 الفيوزات و # الحماية من االحمال الزائدة ادوات  29.120.50
 في االجواء المتفجرة ةالكهربائية المستخدم االدوات  29.260.20

 آالت الطباعة والتصوير و # التجليد ، ألخ ادوات  37.100.10
 اخرى لقياس الوقت ادوات  39.040.99
 وردات ) فلكات ( و # التثبيت والزنق ادوات  49.030.50
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 المستخدمه في النقل والتحريك اليدوي االدوات  53.120
 ةللمواد الملفوفالمثبتات والمساند وغيرها من الـ # المستخدمة  ادوات  55.060

 ةوالمثبت

 االالت الزراعية . الـ والمعدات ادوات  65.060
 مواد و # ذات صلة بالمواد الغذائية ادوات  67.250
 النجارة ادوات  79.120.20

 المكتبية الورقية دواتالا  85.080
 الكتابية المصنوعة من الورق ادوات   85.080
 المكملة للبناء  االدوات  91.190

 المطبخ ، الطاوالت ، االفران ، االجهزه االخرى المماثلة االدوات  97.040.20

 المطبخ الصغيره ادوات  97.040.50
 المائدة من الصحون واالطباق والمالعق واالشواك ادوات  97.040.60

 المطبخ االخرى ادوات  97.040.99
البخار ، النشافات ، # اجهزه الغساالت واجهزة الغسيل على  ادوات  .97.060

 كي المالبس ، الخ
 تنظيم المخازن واالسواق  ادوات  97.130

 تنظيم المخازن واالسواق بصفه عامه ادوات  97.130.01
 اخرى مستخدمه في االسواق  ادوات  97.130.99
 العناية بالجسم ادوات  97.170

المقصات ، احواض تربية االسماك # للحيوانات المنزلية ،  ادوات  97.180
شاحن البطاريات ، صائد الحشرات ، والعات كبريت ، مشابك 

 رصاص ، الخالالورق ، االقالم ، أقالم 
 اجهزه و # لالطفال ادوات  97.190

 التسلية والترفيه ادوات  97.200
 التسلية والترفية بصفه عامة ادوات  97.200.01
 المسرح واالستوديو وأماكن العمل ادوات  97.200.10

 المسرح واالستوديو ادوات  97.200.10
 اخرى للتسلية والترفية  ادوات  97.200.99
 والمرافق الرياضيه االدوات  97.220

 والمرافق الرياضية بصفه عامة االدوات  97.220.01

 الشتوية ةالرياض ادوات  97.220.20
 الرياضة الداخلية ) في الصاالت والمنازل ( ادوات  97.220.30

 الرياضة المائية والرياضة الخلوية ادوات  97.220.40
 رياضية وتجهيزات أخرى ادوات  97.220.99
 مواصفات أخرى تتعلق بالمستحضرات الصيدالنية  أدوية   11.120.99

 قضبان و # الصلب اذرعه  77.140.60
 الـ # واقيات أذن   13.340.20
 سماعات الـ #  أذن   17.140.50

 سماعات الـ # ، مكبرات الصوت ، القط الصوت وغيرها  أذن   33.160.50
 خوذه الرأس ، حماية العينين و الـ # ، الخ أذنين  13.340.20
 االوتار ، الـ # ، االحزمة ، الخ أربطه   59.080.50
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 االحذية  والجوارب أربطه  61.60
 االحذية الواقية لألرجل  أرجل   13.340.50

 التوثيق . علم المكتبات ونظم االرشيف أرشيف  01.140.20
 الجولوجيا . علم الـ # الجويه . علم المياة  ارصاد  07.060
 االسفلت ، # الطرق ، الخ أرصفه   93.080.20

انظمة التحذير والتحكم في حركة المرور وطرق تركيبها )  أرصفه  93.080.30
اجهزة ظبط السرعة وتركيب إشارات المرور، تحديد الـ # ، 

 الفتحات االرضية للمرافق ، الخ (
 عناصر التربة المتعلقة بتكوينات الـ # أرض  93.020

 الفلك . علم الـ # . الجغرافيا أرض  07.040

الجرارات ، الحفارات ، شيوالت التحميل ، ماسحات الـ # ،  أرض  53.100
 الخ

 التخطيط الطبيعي ) على # الواقع ( . تخطيط المدن أرض  91.020

 التمديدات المدفونه أو على سطع الـ # أرض  93.025
 خشب الـ # ، الرصف بالخشب ، المقابض الخشبية ، الخ أرضيات   79.080
 االسقف و الـ # الدرج أرضيات  91.060.30

 أعمال الـ # االساسات واالعمال في أعماق األرض  أرضيات  93.020
 المكانس الكهربائية ، آالت تنظيف الـ ، آالت تلميع الـ ، الخ أرضيات  97.080
 الخدمة الـ ومعدات الصيانة  أرضية  49.100

 المفروشات الـ # النسيجية  أرضية  59.08060
 المنسوجات لألستخدمات األرضية  أرضية  59.080.70
 معدات األنفاق والمنافذ االرضية أرضية  73.100.10

 األغشية الـ # ، اإلسفلت المستخدم في المباني ، الخ أرضية  91.100.50
انظمة التحذير والتحكم في حركة المرور وطرق تركيبها )  أرضية  93.080.30

السرعة وتركيب إشارات المرور، تحديد الـ # ،  اجهزة ظبط
 الفتحات االرضية للمرافق ، الخ (

 المفروشات الـ # غير النسيجية أرضية  97.150
أدوات القياس بصفه عامة ، الـ # القياسية ، المقاييس  أرقام   17.020

 المستخدمة ، الجوانب العامة للمواد المرجعية ، الخ 
رباط العنق ، قفازات اليد ، غطاء الرأس ، المناديل ، األحزمة  أزرار  61.040

 ، الـ # سحابات المالبس ، الظالت ، الخ 

 البستنه ،  زراعة الـ # ، البذور ، أمراض النباتات أزهار  65.020.20
  األساسات  87.040.20
 أعمال االرضيات والـ # واألعمال في أعماق األرض  أساسات  93.020

 كفاءة # الطاقة . الحفاظ على الطاقة بصفة عامة  استخدام   27.015

الـ # طاوالت الجراحه ، قفازات اليدين الطبية ، حافظات   األسرة  11.140
 المواد الحادة المستهلكة ، الخ

 خواص األسطح أسطح  17.040.20
 واألرضيات والدرج األسقف  91.060.30

 وسائل االدارة بالحبال والـ # )الكابالت (  اسالك  21.220.20
 والكابالت الكهربائية االسالك  29.060
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 والكابالت الكهربائية بصفه عامة األسالك   29.060.01
 الكهربائية األسالك  29.060.10

 والكابالت المتماثلة األطراف األسالك  33.120.20
 الربطالصلب وحبال الصلب وسالسل  أسالك   77.140.65

 األسلحة األسلحة   95.060

 الماء لألستخدام التجاري لبرك السباحة وتربية الـ # ، الخ أسماك  13.060.25
 صيد الـ # وتناسلها  أسماك  65.150

 ومنتجاتها األسماك  67.120.30
المقصات ، أحواض تربية الـ # ، أدوات للحيوانات المنزلية ،  أسماك  97.180

شاحن البطاريات ، صائد الحشرات ، والعات كبريت ، مشابك 
 رصاص ، الخالالورق ، األقالم ، أقالم 

 معدات التخزين وإعداد وتوزيع األسمدة أسمدة   65.060.25
 والجبس والجير والمالط األسمنت  91.100.10
 منتجات الـ # النسيجي المقوى أسمنت  91.100.40

 طب األسنان  أسنان  11.060
 طب الـ # بصفه عامة أسنان  11.060.01
 مواد طب األسنان أسنان  11.060.10

 زراعة األسنان أسنان  11.060.15
 أجهزة طب االسنان أسنان  11.060.20
 أدوات طب االسنان أسنان  11.060.25

 اللولب أسنان  21.040
 اللولب بصفه عامة أسنان  21.040.01
 اللولب المترية أسنان  21.040.10

 اللولب االنشية أسنان  21.040.20
 اللولب الخاصة أسنان  21.040.30
 األفالم الشعاعية المستخدمة في الطب وطب الـ # والصناعة أسنان  37.040.25

في الطب وطب الـ # أفالم التصوير الشعاعي المستخدمة  أسنان  37.040.25
 والمجال الصناعي

 اللولب أسنان  49.030.10

نشافات الشعر ، أمواس الحالقة ، مكينات الحالقة ، فرش الـ #  أسنان  97.170
 ات التدليك أجهزة معالجة الجسم باألشعه ، الخو، أد

 الـ # ، البوابات ، األقواس والقباب ، الجراجات ، الخ األسوار  91.090
 الشراء . التوريد . الـ # العسكرية أسواق  03.100.10
 أدوات تنظيم المخازن واألسواق أسواق  97.130

 أدوات تنظيم المخازن والـ # بصفة عامه أسواق  97.130.01
 العربات المستخدمة في الـ # التجارية  أسواق  97.130.99
 أدوات اخرى مستخدمة في األسواق أسواق  97.130.30

 المواصالت أشباه  29.045
 المحوالت من # الموصالت أشباه  29.200
 الموصالت أشباه  31.080

 الموصالت بصفة عامة  أشباه  31.080.01
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 أنواع أخرى من # الموصالت أشباه  31.080.99
 الالصقة األشرطة   29.035.20

مسجالت الصوت ، االسطوانات ، الـ # الممغنطة ، # الكاسيت  أشرطة  33.160.30
 ، األقراص البصرية وغيرها 

 ات الورقية واألشرطة قالبطا أشرطة   35.220.10
  األشرطة   35.220.22

 الكاسيت والنوالة . أشرطة   35.220.23
ت فتح آالت فرز العناوين ، آالت اإلمالء ، آالت الكاتبة ، آال أشرطة   35.260

ت فرز رسائل البريد آالت طي الرسائل ، آالالرسائل ، 
 وتتضمن # الطباعة وملحقاتها ، الخ 

 األقمشة غير المنسوجة ، اللباد ، الـ # ، الخ أشرطة  59.080.30
 الالصقة لالستخدام العام األشرطة   83.180
جاما ،  معدات القياس ، االستخدام الصناعي ، لـ # إكس و # أشعة   19.100

 أجهزة كشف التسرب اإلشعاعي ، الخ
نشافات الشعر ، أمواس الحالقة ، مكينات الحالقة ، فرش الـ #  أشعة  97.170

 ، الخ ـ #ات التدليك أجهزة معالجة الجسم بالو، أد
 معدات النجارة و # الخشب  أشغال  79.120

 معدات النجارة و # الخشب بصفة عامة  أشغال   79.120.01
 المنقيات ، المحددات ، المقويات ، الـ # الملونات ، الخ أصباغ  83.040.30
 والتلميع األصباغ   87.040

 والمواد الباسطة األصباغ  87.060.10
 األسالك والكابالت المتماثلة األطراف  أطراف   33.120.20
اليدوية والمحافظ والـ # الجلدية ، وغيرها من  الحقائب والشنط أطراف  59.140.35

 المصنوعة من مواد غير الجلد الطبيعي نتوجات الم

 وحدات التخلص من نفايات الـ #  أطعمه  97.040.50
 أغذية األطفال أطفال  67.230
 أجهزة وأدوات لألطفال أطفال   97.190

 السالمة للـ # ، أطفال  97.190
القابض ) الكلتش ( ، صناديق التروس ) القريبكس ( ، نظم  أطواق   43.040.50

عجالت القيادة اآللية ، عمود اإلدارة الخلفية ، )عمود كردان ( 
 ، تروس التدوير الخلفي )الدفرنس ( ، العجالت ، الـ # الخ 

 مبيدات األعشاب  أعشاب   65.100.20
 شاي األعشاب أعشاب  67.140.10
 زراعة الـ # واستبدال الـ # وعمليات التقويم  أعضاء  11.040.40

بناء المنصات البحرية باستثناء بناء المنشآت البترولية والغاز  أعماق   47.020
 ، و المنصات للتنقيب في # البحر  الصناعي

 معدات التنقيب في # البحار أعماق  73.100.30
 أعمال االرضيات واالساسات واألعمال في # األرض  أعماق  93.020

 األقتصاد . الـ # المصرفية . النظم النقدية . التأمين  أعمال  03.060
 التجارة . الـ# التجارية . التسويق  أعمال  03.100.20
 استخدام تقنية المعلومات في الـ # المكتبية أعمال  35.240.20

 استخدام تقنية المعلومات في الـ # المصرفية  أعمال  35.240.40
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التنقيب ، االكتشاف ، التطور ، # البحث عن المعادن ، #  أعمال  73.020

 الحفر ، بناء المناجم ، عمليات المناجم ،معالجة المعادن ، الخ
ـ # المعدنية وكذلك الزيوت المعدنية ، السوائل المستخدمة لل أعمال  75.100

 المستخدمة للحماية المؤقتة من الصدا 
 الداخلية التكميلية ) التشطيبات (  األعمال   91.180
 األرضيات واألساسات و # في أعماق األرض  أعمال  93.020

 التحكم اآللي لـ المنزل  أعمال  97.120
 االدارة والوصالت ) القارنات (  أعمدة  21.120
 االدرة والوصالت ) القارنات ( بصفة عامة أعمدة   21.120.01

 االدارة أعمدة   21.120.10

 مواصفات أخرى تتعلق بـ # اإلدارة والوصالت ) القارنات (  أعمدة   21.120.99
  األعمدة   71.120.20

 الجوفة والحواجز والقطع االعمده  77.140.75
 التحليل الحسي للـ # أغذية  67.240
 تقنية الـ # )مصطلحات ( أغذية  01.040.67
 التوابل والبهارات . المواد المضافة لألغذية أغذية  67.220

 المعلبة والجاهزة الصنع األغذية  67.230
 # الصناعيةالمواقد والمراجل للـ  أغراض  27.060
 األشرطة الالصقة لـ # العزل الكهربائي أغراض  29.035.20

 المجاري للـ # الكهربائية أغراض  29.120.10
 ركبات للـ # الخاصةمال أغراض  43.160
 الشاحنات للـ # التجارية أغراض  53.060

 الرفوف لـ # التخزين  أغراض  53.080
 عبوات للـ # العامة أغراض  55.180.10
 العامة  # المنصات النقالة للـ أغراض  55.180.20

 الكيميائية المستخدمة لـ # التطهير والتعقيم ، انظرالمواد  أغراض  71.100.35
 مواد كيميائية للـ # الصناعية والمطهرات المنزلية  أغراض  71.100.35
 الصلب المقوى لـ # الخرسانة أغراض  77.140.15

 الصلب ألنابيب الظغط واألنابيب لـ # خاصة أغراض  77.140.75 

الورق الـ #  ، الرقيقة المعدنية ، وسائل إحكام اإلغالق ،  أغشية  55.040
 الطبقات الواقية من الصدمات )المخدات( ، ألخ

 األرضية ، اإلسفلت المستخدم في المباني ، ألخ األغشية  91.100.50

 السجاد و الموكيت و الـ # األرضية  أغطية   59.080.60
 البطانيات ، # السرائراألقمشة المخملية ،  أغطية   97.160
الورق الـ #  ، الرقيقة المعدنية ، وسائل إحكام اإلغالق ،  األغلفة   55.040

 الطبقات الواقية من الصدمات )المخدات( ، ألخ
 الصناعية  األفران   25.180
 الصناعية بصفة عامة  األفران  25.180.01

 الكهربائية األفران  25.180.10
 العاملة بالوقود  األفران  25.180.20
 أدوات الطبخ ، الطاوالت ، الـ # واالجهزة االخرى المماثلة  أفران  97.040.20
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 ورق التصوير الـ # ولفائف األفالم أفالم  37.040.20
التصوير الشعاعي المستخدمة في الطب وطب االسنان والمجال  أفالم   37.040.20

 الصناعي 

 السينمائية  األفالم   37.060.20
 لفائف # التصوير واالفالم السينمائية والبكرات وغيرها  أفالم     37.060.20
مسجالت الصوت ، االسطوانات ، األشرطة الممغنطة ،  أقراص  33.160.30

 أشرطة الكاسيت ، الـ # البصرية وغيرها 
#  أجهزة تسجيل الفيديو ، كاميرات التصوير ، الكاسيت ، أقراص  33.160.40

 الليزر ، وغيرها
  األقراص  35.220.21

 البصرية األقراص   35.220.30
أدوات االنذار، األجراس ، المزالج ،المواد المستخدمة لألبواب  األقفال  91.190

 والنوافذ ، ألخ 

المقصات ، أحواض تربية األسماك ، أدوات للحيوانات المنزلية  أقالم   97.180
، شاحن البطاريات ، صائد الحشرات ، والعات كبريت ، 

 مشابك الورق ، الـ # ، # الرصاص ، الخ 
 نظم االتصال بالـ # الصناعية وأنظمة الترحيل الألسلكية  أقمار   33.060.30
 الصناعية  األقمار   33.070.40

 المواد العازلة من الـ # المطلية بالورنيش  أقمشة   29.035.60
 غير المنسوجة ، اللباد ، األشرطة ، ألخ األقمشة   59.080.30
 المغطاة بمواد أخرى األقمشة  59.080.40

 المفروشات والستائر المنزلية من الـ # والكتان أقمشة .  97.160
 األسوار ، البوابات ، الـ # والقباب ، الجراجات ، الخ أقواس .  91.090
 ثاني ال # وفوق الـ # ، الخ أكسيدات .  71.060.20

 الوسائل المساعدة في الـ # والشرب أكل .  11.180.40
 الحليب ومنتجات األلبان ألبان .  67.100
 الحليب ومنتجات الـ # بصفة عامة ألبان .  67.100.01

 منتجات الـ # األخرى ألبان .  67.100.99

 التعرف اآللي وتقنيات # البيانات التقاط   35.040.50

 األطفال ألعاب  97.190
  ألعاب  97.200.50
 الصناعي األلماس  25.100

 مكثف اإللكتروليتي ألمنيوم ألمنيوم .  31.060.50
 مواد إلنتاج األلمنيوم ألمنيوم .  71.100.10
 خامات األلمنيوم ألمنيوم .  73.060.40

 وسبائك األلمنيوم األلمنيوم  77.120.10
 منتجات األلمنيوم ألمنيوم .  77.150.10

 هياكل #   األلمنيوم     91.080.17

 المواد العازلة من الورق والـ # ألواح .  29.035.10

 ذات األساس الخشبي األلواح  79.060
 الخشبي بصفة عامةذات األساس  األلواح  79.060.01
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 األلياف و # ذات الجزيئات ألواح  79.060.20
 ذات األساس الخشبي األخرى األلواح  79.060.99

 البالستيك ألواح  83.140.10
 صناعة الدهانات والـ # )مصطلحات( ألوان .  01.040.87
 وقياس الضوء األلوان  17.180.20

 صناعة الدهانات و الـ # ألوان  87
 والكبالت األلياف  33.180.10
 النسيج ألياف  59.060

 الطبيعية األلياف  59.060.10
ً  األلياف  59.060.20  المصنوعة يدويا

 المعدنية والحديدية األلياف  59.060.30

 النسيج األخرى ألياف  59.060.99
 النسيج ألياف  59.080.30
 بالـ # المصقولةالمطاط والبالستيك المغطى  ألياف .  59.080.40
 اآلالت والمعدات لتصنيع الـ # االصطناعية وتحضيرها للغزل ألياف .  59.120.10

 ألواح الـ # واأللواح ذات الجزيئات ألياف .  79.060.20
 الهيدروكربونات الدهنية )#( أليفاتية .  71.080.10
معدات حرق معدات تنظيف الشوارع ، حاويات النفايات ،  أماكن .  13.030.40

النفايات ، معدات جمع النفايات ، معدات التخلص من القمامة و 
 # الطمر ، الخ

 طبيعة # العمل أماكن .  13.040.30
 اإلقامة والمعيشة أماكن  47.020.80

 ة # العمل ، اإلضاءة الخاصة بالسالمة والطوارئءإضا أماكن .  91.160.10
 واالستوديو و # العملأدوات المسرح  أماكن .  97.200.10
 احتياجات # التسلية أماكن .  97.200.40

 البستنة ، زراعة األزهار ، البذور ، # النبات أمراض .  65.020.20
 أنظمة تصريف مياه الـ # أمطار .  91.060.20
  األمالح  71.060.50

 تقنية المعلومات   أمن   35.030

االجراءات الـ # ، أجهزة االنذار ضد الخدمات الـ # ،  أمنية .  13.310
اللصوص . المعدات والمواد الصامدة ضد اللصوص ، أجهزة 
االنذار ضد سرقة السيارات ، الخزائن اآلمنة ، غرف التخزين 

 ، الخ
نشافات الشعر ، # الحالقة ، مكينات الحالقة ، فرش األسنان ،  أمواس .  97.170

 م باألشعة ، الخأدوات التدليك ، أجهزة معالجة الجس

 التدفق في الـ # المقفلة أنابيب  17.120.10
 خطوط الـ # ومكوناتها بصفة عامة أنابيب .  23.040.01

 خطوط # واجزاءها ألنظمة نقل المياة الخارجية األنابيب   23.040.03

 خطوط # واجزاءها ألنظمة الصرف الصحي الخارجية األنابيب   23.040.05

 خطوط # واجزاءها للشبكة الحرارية )التدفئة المركزية(  األنابيب   23.040.07
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 الحديد والفوالذ أنابيب  23.040.10
 معدنية ال حديدية أنابيب  23.040.15

 بالستيك أنابيب  23.040.20
 قطع تركيب الـ # المعدنية أنابيب .  23.040.40
 قطع تركيب الـ # البالستيك أنابيب .  23.040.45

 وقطع تركيب من مواد أخرى أنابيب  23.040.50
 الوصالت ذات الشفة ووصالت وقارنات األنابيب أنابيب .  23.040.60
 مانعات التسرب من الـ # ومجموعة الخراطيم  أنابيب .  23.040.80

 مانعات التسرب للـ # والخراطيم أنابيب .  23.040.80
 لألنابيبالمكونات األخرى  أنابيب .  23.040.99

 والوصالت األنابيب  23.100.40

 اإللكترونية األنابيب  31.100
 الخاليا و الـ # الكهرضوئية أنابيب .  31.260
 نظم األنابيب أنابيب .  47.020.30
 المخروطيات والـ # لمواد المنسوجات أنابيب .  59.120.20

 البترول والغاز الطبيعيخطوط الـ # ومكوناتها لمنتجات  أنابيب .  75.200
 الصلب و # المعدة الستخدام خاص أنابيب  77.140.75
 التزييت والتزليق أنظمة .  21.260

 المسموعة والمرئية أنظمة  33.160
 الميكانيكية والمكونات لالستخدام العام )مصطلحات( األنظمة  01.040.21
 العام )مصطلحات(السوائل والمكونات لالستخدام  أنظمة  01.040.23

 االدارة أنظمة  03.100.70
 الشهادة والفحص لـ # إدارة البيئة أنظمة .  13.020.10
 اإلخالء في حالة الطوارئ و # اإلنذار أنظمة .  13.200

 اإلنذار والتحذير أنظمة  13.320
 الميكانيكا ومكوناتها لالستخدام العام األنظمة  21
 ومكوناتها لالستخدام العامالسوائل  أنظمة  23

 خطوط األنابيب واجزاءها لـ# نقل المياة الخارجية أنظمة   23.040.03

 خطوط األنابيب واجزاءها لـ# الصرف الصحي الخارجية أنظمة   23.040.05

 القوى السائلة أنظمة .  23.100

 القوة السائلة أنظمة  23.100
 عامةالقوة السائلة بصفة  أنظمة  23.100.01
 مكونات # القوى السائلة األخرى أنظمة .  23.100.99

 اآللية الصناعية األنظمة  25.040
 الصناعية اآللية بصفة عامة األنظمة  25.040.01
 اآللية الصناعية األخرى األنظمة  25.040.99

 اليدوية ةالميكانيك األنظمة  25.060
 اليدوية بصفة عامة ةالميكانيك األنظمة  25.060.01
 اليدوية األخرى ةالميكانيك األنظمة  25.060.99

 تصنيع البالزما أنظمة  25.240
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  03.100.70ادارة الطاقة . انظر  أنظمة   27.015

 الطاقة الفضائية الضوئية أنظمة  27.160
 التوربينات الهوائية أنظمة  27.180
 العزل الكهربائي أنظمة  29.080.30

 تركيب اإلضاءة أنظمة  29.140.50
 أجهزة التحكم لـ # القدرة الكهربائية أنظمة .  29.240.30
 االتصاالت أنظمة  33.040

 االتصاالت بصفة عامة أنظمة  33.040.01
 النقل أنظمة  33.040.20

 التحويل واإلشارات أنظمة  33.040.30

 أجهزة أخرى لـ # االتصاالت أنظمة .  33.040.99
 نظم االتصال باألقمار الصناعية و # الترحيل الالسلكية أنظمة .  33.060.30
 التوزيع السلكية أنظمة  33.060.40

 الراديوية األرضية الرئيسية األنظمة  33.070.10
 النداء اآللي أنظمة  33.070.20
 االتصاالت المرئية والمسموعة والسمعبصرية بصفة عامة أنظمة  33.160.01

 السمعية  األنظمة  33.160.30
 المرئية األنظمة  33.160.40
 المتعددة الوسائط وأجهزة الحوار عن بعد األنظمة  33.160.60

 تطوير البرامج ووثائق األنظمة أنظمة .  35.080
 التوصيل المشترك للـ # المفتوحة أنظمة .  35.100
 المفتوحة بصفة عامةالتوصيل المشترك للـ #  أنظمة .  35.100.01

 الحواسب الصغيرة أنظمة  35.160
 المعلومات في السيارة. # المعلومات اآللية بالسيارة أنظمة .  43.040.15
إطار بناء الهيكل ، التنظيف ، إذابة الصقيع ، وسائل إزالة  أنظمة .  43.040.60

الرطوبة والتدفئة ، # تكييف الهواء للركاب ومقصورة القيادة ، 
 المرايا ، الحوامل فوق سطح العربة ، الخ

 الزجاج والماسحات أنظمة  43.040.65
 أجهزة السالمة و # الحماية أنظمة .   43.040.80

 المعدات الكهربائية واإللكترونية و # التحكم أنظمة .  43.060.50

 ت االحتراق الداخليآلالمكونات و الـ # األخرى آل أنظمة .  43.060.99
مركبات جمع النفايات ومكونات و # المركبات المعدة  أنظمة .  43.160

 لألغراض الخاصة

 التهوية والتكييف للمنشآت البحرية أنظمة  47.020.90
 السفن الصغيرة ومكوناتها وسبل إنقاذ األحياء أنظمة  47.080
المساندة نقل المعلومات والبيانات الفضائية ومعدات المجموعة  أنظمة .  49.140

 لعمليات اإلقالع

وسائل تخزين البترول والغاز الطبيعي ، # التوزيع ، خطوط  أنظمة .  75.200
 النقل ، محطات البترول ، وسائل التوزيع ، الخ

 المواقد والمراجل المستخدمة في # التدفئة المركزية أنظمة .  91.140.10

 التهوية وتكييف الهواء أنظمة  91.140.30
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 اإلمداد بالغاز أنظمة  91.140.40
 اإلمداد بالكهرباء أنظمة  91.140.50

 التغذية الكهربائية في المباني أنظمة .  91.140.50
 اإلمداد بالماء أنظمة  91.140.60
 الصرف الصحي أنظمة  91.140.80

 الخارجية لنقل الماء األنظمة  93.025
 الصرف الصحي الخارجية أنظمة  93.030
 معدات الـ # والمنافذ األرضية أنفاق .  73.100.10

 إنشاء األنفاق أنفاق .  93.060
 الزجاج للمختبرات  أواني .  71.040.20

 غساالت األواني أواني .  97.040.40

 الطبخ والسكاكين والمالعق والصحون أواني  97.040.60
 األربطة ، األحزمة ، الخ األوتار  59.080.50
 النظام الـ # للرسائل الالسلكية أوربي .  33.070.20
 الخاليا والبطاريات األولية أولية .  29.220.10

 الروافع )#( أوناش .  53.020.20
 حاويات األيروسول أيروسول .  55.130
 والحلوى المثلجة اآليس كريم  67.100.40

 المساندة اإلجراءات  13.020.20
 الكهربائي ووسائل العزل اإلجهاد  31.140
األغلفة ، الورق ، األغشية الرقيقة المعدنية ، وسائل # اإلغالق  إحكام .  55.040

 ، الطبقات الواقية من الصدمات )المخدات( ، الخ
 في حالة الطوارئ وأنظمة اإلنذار اإلخالء  13.200
. الـ # . النقل  علم االجتماع . الخدمات . تنظيم و # الشركات إدارة .  01.040.03

 )مصطلحات(

 الوثائق الخاصة بالـ # والتجارة والصناعة إدارة .  01.140.30
 علم االجتماع . الخدمات . تنظيم و # الشركات . الـ # . النقل إدارة .  03
 الشركات وتنظيمها  إدارة  03.100

 الشركات وتنظيمها بصفة عامة إدارة  03.100.01

 الموارد البشرية إدارة  03.100.30
 المشاريع ، تحليل القيمة ، الخ إدارة  03.100.40

 اإلنتاج . # اإلنتاج إدارة .  03.100.50
تشمل نظم الـ# البيئية . ونظم # حركة المرور على الطرق .  دارة إ  03.100.70

 ونظم # الطاقة. ونظم # الرعاية الصحية .الخ
 #أنظمة  دارةاإل  03.100.70

 الجودة وتأكيدها إدارة  03.120.10
 القانون . الـ # العامة إدارة .  03.160
تشمل # االحداث في الخارج )الهواء الطلق( . مكاتب  . دارةإ  03.200.01

 المعلومات السياحية .الخدمات السياحية .الفنادق .الخ
 الصحية الرعاية مجال في البيئية و# الجودة اإلدارة  11.020.01
 03.100.70تشمل نظم # الرعاية الصحية . انظر  ادارة  11.020.01
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 البيئية اإلدارة  13.020.10
 المتعلقة بمخاطر البيئة اإلدارة  13.020.30

 أعمدة الـ # والوصالت )القارنات( إدارة .  21.120
 أعمدة الـ # والوصالت )القارنات( بصفة عامة إدارة .  21.120.01
 أعمدة اإلدارة إدارة .  21.120.10

 مواصفات أخرى تتعلق بأعمدة الـ # والوصالت )القارنات( إدارة .  21.120.99
 وسائل الـ # المرنة وناقالت الحركة بصفة عامة إدارة .  21.220.01
 وسائل الـ # بالسيور ومكوناتها إدارة .  21.220.10

 )الكابالت( وسائل الـ # بالحبال واألسالك إدارة .  21.220.20
 وسائل الـ # بالجنازير ومكوناتها إدارة .  21.220.30

 وسائل الـ # المرنة وناقالت الحركة األخرى إدارة .  21.220.99

الكباس )البستم( وحلقة الكباس وعمود الـ # )الكرنك( وغيرها  إدارة .  21.240
 من المعدات الهندسية بصفة عامة

 االدارة   35.240.63
االمم المتحدة لتبادل البيانات اإللكترونية في # ،التجارة قواعد 

 والنقل والتجارة االلكترونية
القابض )الكلتش( ، صناديق التروس )القيربكس( ، نظم  إدارة .  43.040.50

عجالت القيادة اآللية ، عمود الـ # الخلفية )عمود كردان( ، 
 األطواق ، الختروس التدوير الخلفي )الدفرنس( ، العجالت ، 

 أجهزة االستقبال اإلذاعي إذاعي .  33.160.20
 البث الـ # والتلفزيوني إذاعي .  33.170

 التراب ، الرمل ، الطين ، الـ # ، الحجر ، الطوب ، الخ إردواز .  91.100.15
 معدات الـ # اإلذاعي والتلفزيوني إرسال .  33.160
التزامن ، األنظمة السلكية ، األنظمة السلكية التكاملية ، طرق  إرسال .  33.040.20

 النقل للـ # المتعدد
 أجهزة االستقبال واإلرسال إرسال .  33.060.20
 )اتصاالت( اإلرسال  33.100.10

  اإلستر  71.080.70
 شنط الـ # ، المعدات ، المرافق وسيارات اإلسعاف  إسعاف .  11.160
 األولية اإلسعافات  11.160
 األغشية األرضية ، الـ # المستخدم في المباني ، الخ إسفلت .  91.100.50

 المستخدم في بناء الطرق اإلسفلت  93.080.20
 وخيوط النسيج إسفين  59.040
 لغة الـ # الموحدة المعيارية ، أجهزة الترجمة اآللية إشارات .  35.240.30

أنظمة التحذير والتحكم في حركة المرور وطرق تركيبها  إشارات .  93.080.30
)أجهزة ضبط السرعة ، تركيب # المرور ، تحديد األرصفة ، 

 الفتحات األرضية للمرافق ، الخ .(
 الحماية من الـ # النووي إشعاع .  13.280

 قياسات اإلشعاع إشعاع .  17.240
الصناعي ألشعة إكس وأشعة جاما ، معدات القياس ، االستخدام  إشعاعي .  19.100

 أجهزة كشف التسرب الـ # ، الخ

تشمل النفايات الـ # ، نفايات المستشفيات ، الجثث . النفايات  إشعاعية .  13.030.30
 الخطرة األخرى
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 يشمل أنظمة الـ # وأنظمة بدء الحركة إشعال .  43.060.50
 أنظمة تركيب اإلضاءة إضاءة .  29.140.50

 أجهزة الـ # وإصدار اإلشارة والتنبيه إضاءة .  43.040.20
  اإلضاءة  91.160
 بصفة عامة  اإلضاءة  91.160.01

 أماكن العمل إضاءة  91.160.10
 الداخلية اإلضاءة  91.160.10
 الخارجية اإلضاءة  91.160.20

 الشوارع وأجهزتها إضاءة  93.080.40
 اإلضاءةمعدات  إضاءة .  97.200.10

 بصفة عامة اإلطارات  83.160.01

 مركبات الطرق إطارات  83.160.10
 الطائرات  إطارات  83.160.20
 اآلالت الزراعية إطارات  83.160.30
 األخرى اإلطارات  83.160.99

 معدات الـ # والمركبات إطفاء  13.220.10
، تحديد خصائص  قواعد # أدلة المستخدمين ، أدلة العمل إعداد .  01.110

 المنتجات ، الخ

 السطح إعداد  25.220.10
 معدات التخزين و # وتوزيع األسمدة إعداد .  65.060.25
 الدعاية والـ # ، الخ إعالن .  03.080.20

األغلفة ، الورق ، األغشية الرقيقة المعدنية ، وسائل إحكام الـ  إغالق .  55.040
 )المخدات( ، الخ # ، الطبقات الواقية من الصدمات

آالت العالمات الالصقة ، آالت التحديد ، آالت التعبئة ، آالت  إغالق .  55.200
 الـ # ، الخ

 أماكن الـ # والمعيشة إقامة .  47.020.80
يشمل أنظمة نقل المعلومات والبيانات الفضائية ومعدات  إقالع .  49.140

 المجموعة المساندة لعمليات اإلقالع
معدات القياس ، االستخدام الصناعي ألشعة # وأشعة جاما ،  إكس .  19.100

 أجهزة كشف التسرب اإلشعاعي ، الخ

 مكثف الـ # التنتالمي إلكتروليتي .  31.060.40
 مكثف الـ # ألمنيوم إلكتروليتي .  31.060.50
 الذاتي ، الخالطبقة الـ # ، دهان الكاثود ، الدهان بالحفز  إلكتروليتية .  25.220.40

 )مصطلحات( اإللكترونات  01.040.31
 النشر الـ # إلكتروني .  35.240.30
الرموز المستخدمة في الرسومات الهندسية الـ # والكهربائية .  إلكترونية .  01.080.40

المخططات . الرسومات البيانية وغيرها من وثائق المنتجات 
 الفنية

 الرسومات الهندسية الـ # والكهربائية إلكترونية .  01.100.25
اللحام بالغاز ، اللحام بالكهرباء ، لحام البالزما ، اللحام بالحزمة  إلكترونية .  25.160

 الـ # ، تقطيع البالزما ، الخ
 األنابيب اإللكترونية إلكترونية .  31.100
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 لوحات ودوائر # مطبوعة إلكترونية .  31.180
 المجموعة الـ # المجّمعة .إلكترونية   31.190

 الدوائر الـ # المتكاملة . اإللكترونيات الدقيقة إلكترونية .  31.200
 المكونات الكهروميكانيكية لألجهزة الـ # وأجهزة االتصاالت إلكترونية .  31.220
 المعدات الكهربائية واإللكترونية إلكترونية .  43.040.10

 المعدات الكهربائية والـ # وأنظمة التحكم إلكترونية .  43.060.50
 المواد والمكونات والمعدات الكهربائية والـ # للسكك الحديدية إلكترونية .  45.060
 أنظمة الـ # بالغاز إمداد .  91.140.40

 أنظمة الـ # بالكهرباء إمداد .  91.140.50
 أنظمة الـ # بالماء إمداد .  91.140.60

اآلالت الكاتبة ، آالت الـ # ، آالت فرز العناوين ، آالت فتح  إمالء .  35.260
الرسائل ، آالت طي الرسائل ، آالت فرز رسائل البريد 

 وتتضمن أشرطة الطباعة وملحقاتها ، الخ
 إدارة اإلنتاج  اإلنتاج  03.100.50
 آالت الخياطة ومكائن # األحذية والجوارب  إنتاج .  61.080
 في الصناعة الكيميائية اإلنتاج  71.020

 مواد لـ # األلمنيوم إنتاج .  71.100.10
 الفحم إنتاج .  73.040
 المعادن إنتاج  77.020

 اللدائن بالتسخين إنتاج  83.080.20
 أنظمة الـ # والتحذير إنذار .  13.320
المستخدمة األقفال ، أدوات الـ # ، األجراس ، المزالج ، المواد  إنذار .  91.190

 لألبواب والنوافذ ، الخ
 الضوضاء وعالقتها بالـ # إنسان .  13.140
 االهتزازات المتعلقة بالـ # إنسان .  13.160

 مواد الـ # والبناء إنشاءات .  91
 صناعة الـ # والبناء إنشاءات .  91.010
 صناعة الـ # والبناء بصفة عامة إنشاءات .  91.010.01

 مواد الـ # والبناء إنشاءات .  91.100
 مواد الـ # والبناء بصفة عامة إنشاءات .  91.100.01

 مواد الـ # األخرى إنشاءات .  91.100.99
 معدات الـ # والبناء إنشاءات .  91.220

 ذات الحبال المعلقة )الهوائيات( اإلنشاءات  93.110
 القوى المائية )هيدرولي( إنشاءات  93.160
 وسائل الـ # الشخصي )طوق النجاة( إنقاذ .  13.340.10

 أنظمة السفن الصغيرة ومكوناتها وسبل # األحياء إنقاذ .  47.080
 الرسائل الخالمعدات البريدية ، صناديق البريد وصناديق #  إيداع .  03.240
 المصادر الثابتة ابتعاثات  13.040.40

 النقلعوادم وسائل  ابتعاثات  13.040.50
 الرسومات الفنية في حقول الـ # وتقنية المعلومات اتصال .  01.100.27
 سبل الـ # بشبكات المعلومات وعناصر الشبكات  اتصال .  33.040.50
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 نظم الـ # باألقمار الصناعية وأنظمة الترحيل الالسلكية اتصال .  33.060.30
 بعدأجهزة المالحة ومعدات الـ # عن  اتصال .  49.090

 االتصاالت . هندسة الـ # المرئية والمسموعة )مصطلحات( اتصاالت .  01.040.33
الرموز الخطية المستخدمة في تقنية المعلومات الرسومات الفنية  اتصاالت .  01.080.50

 للـ # وغيرها من وثائق المنتجات الفنية
لألجهزة اإللكترونية وأجهزة  المكونات الكهروميكانيكية اتصاالت .  31.220

 االتصاالت 
 والمرئية االتصاالت . هندسة الـ # المسموعة اتصاالت .  33
 بصفة عامة االتصاالت  33.020

 خدمات الـ # واستخدامها اتصاالت .  33.030

 أنظمة الـ # بصفة عامة اتصاالت .  33.040.01
شبكات الـ # الخاصة ، شبكات  شبكات الهاتف العمومية ، اتصاالت .  33.040.35

 الخدمة التكاملية

 أجهزة أخرى ألنظمة االتصاالت اتصاالت .  33.040.99
 األجهزة الطرفية لالتصاالت اتصاالت .  33.050
 أجهزة الـ # الطرفية بصفة عامة اتصاالت .  33.050.01

 األجهزة الطرفية األخرى لالتصاالت اتصاالت .  33.050.99
 أجهزة الـ # الالسلكية اتصاالت .  33.060
 أجهزة الـ # الالسلكية بصفة عامة اتصاالت .  33.060.01

 خدمات الـ # النقالة اتصاالت .  33.070
 التعزيزات الرقمية للـ # الالسلكية اتصاالت .  33.070.30
 نظم الـ # الدولية للهاتف الجوال اتصاالت .  33.070.50

 خدمات أخرى للـ # النقالة اتصاالت .  33.070.99
 اإلرسال )#( اتصاالت .  33.100.10
 المناعة )#( اتصاالت .  33.100.20

 المكونات والتوابع ألجهزة الـ # بصفة عامة اتصاالت .  33.120.01
 أجهزة القياس الخاصة بالـ # عن بعد اتصاالت .  33.140
 والمسموعةهندسة الـ # المرئية  اتصاالت .  33.160

 أنظمة الـ # المرئية والمسموعة والسمعبصرية بصفة عامة اتصاالت .  33.160.01
 البصرية الليفية االتصاالت  33.180

 البصرية الليفية بصفة عامة االتصاالت  33.180.01
 استخدام البطاقات في البنوك ، التجارة ، الـ # ، النقل ، الخ اتصاالت .  35.240.15

علم الـ # . الخدمات . تنظيم وإدارة الشركات . اإلدارة . النقل  اجتماع .  01.040.03
 )مصطلحات(

 علم الـ # . الخدمات . تنظيم وإدارة الشركات . اإلدارة . النقل اجتماع .  03

 علم الـ # . علم السكان اجتماع .  03.020
 والمنتجاتسرعة االشتعال والـ # للمواد  احتراق .  13.220.40
 محركات الـ # الداخلي احتراق .  27.020

 محركات الـ # الداخلي لمركبات الطرق احتراق .  43.060
 محركات الـ # الداخلي لمركبات الطرق بصورة عامة احتراق .  43.060.01
 المكونات واألنظمة األخرى آلالت الـ # الداخلي احتراق .  43.060.99
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 جودة الماء بصفة عامة اختبار  13.060.45
 المكونات البيولوجية للماء اختبار  13.060.70

 جودة التربة بصفة عامة اختبار  13.080.05
 معدات االختبار اختبار .  19.040
 بالمنخل االختبار  19.120

الجهد الكهربائي ، المصطلحات العامة للكهرباء ، التوثيق  اختبار .  29.020
الجداول الكهربائية ، السالمة ، # مخاطر الحريق الكهربائي ، 

 ، الخ
 مركبات الطرق ، إعادة استخدام مواد المركبات لتصنيعها اختبار  43.020

 الطرق العامة لـ # المنتجات الغذائية وتحليلها اختبار .  67.050

 المعادن  اختبار  77.040
 المعادن بصفة عامة اختبار  77.040.01

 الميكانيكي للمعادن االختبار  77.040.10
 الطرق األخرى لـ # المعادن اختبار .  77.040.99
 )مصطلحات( االختبارات  01.040.19
  االختبارات  19

 أوضاع الـ # وطرقها بصفة عامة اختبارات .  19.020
 البيئة اختبارات  19.040
 الميكانيكية االختبارات  19.060

 الكهربائية واإللكترونية االختبارات  19.080
 غير الضارة )غير المتلفة( االختبارات  19.100
 مواقع اللحام والـ # الميكانيكية وغير المتلفة لوصالت اللحام اختبارات .  25.160.40

 غير المتلفة للمعادن االختبارات .  77.040.20
 براءات الـ # . الحقوق الفكرية اختراع .  03.140
 زراعة األعضاء و # األعضاء وعمليات التقويم استبدال .  11.040.40

المغاسل ، أحواض الغسيل بالمطبخ ، المغاطس للـ # ، قنوات  استحمام .  91.140.70
 تصريف الفضالت ، الخ

 معدات استكشاف و # البترول  استخراج .  75.180.1

 البترول وصناعة الغاز الطبيعي استخراج  75.020
 معدات استكشاف وحفر و # البترول استخراج .  75.180.10

 أجهزة الـ # واإلرسال استقبال .  33.060.20
 أجهزة الـ # اإلذاعي استقبال .  33.160.20

 أجهزة الـ # التلفزيوني استقبال .  33.160.25
 معدات الحفر و # المناجم استكشاف .  73.100.30
 البترولمعدات # واستخراج  استكشاف .  75.180.1

 معدات # وحفر واستخراج البترول استكشاف .  75.180.10
 أدوات المسرح والـ # وأماكن العمل استوديو .  97.200.10
 التصوير الضوئي استوديوهات  97.200.10

 التصوير السينمائي استوديوهات  97.200.10
 أوعية السوائل المضغوطة . و # الغاز اسطوانات .  23.020.30

 الغاز أسطوانات   23.020.35
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  االسطوانات  23.100.20
مسجالت الصوت ، الـ # ، األشرطة الممغنطة ، أشرطة  اسطوانات .  33.160.30

 الكاسيت ، األقراص البصرية وغيرها

 سرعة الـ # واالحتراق للمواد والمنتجات اشتعال .  13.220.40
 النقدية . التأمين األعمال المصرفية . النظم االقتصاد  03.060
 المنزلي بصفة عامة االقتصاد  97.020

 البيئة اقتصاديات   13.020.20
التنقيب ، الـ # ، التطور ، أعمال البحث عن المعادن ، أعمال  اكتشاف .  73.020

 الحفر ، بناء المناجم ، عمليات المناجم ، معالجة المعادن ، الخ

 # النوويةالمواد الـ  انشطارية .  27.120.30

 (e-learningيشمل التعليم # ) اإللكتروني   35.240.90

 اإللكترونية   35.240.63
قواعد االمم المتحدة لتبادل البيانات # في االدارة ،التجارة 

 والنقل والتجارة #

 تطبيقات #    االنترنت      35.240.95

 كبريتات الكالسيوم الالمائية )#( انهيدرات .  71.080.50
 والصدم وتأثيره على اإلنسان االهتزاز  13.160

 الحماية ضد الزالزل واالهتزازات اهتزازات .  91.120.25
 خطوط األنابيب ومكوناتها لمنتجات الـ # والغاز الطبيعي بترول .  75.200
 وتقنياته )مصطلحات( البترول  01.040.75

 وتقنياته البترول  75
 صناعة الـ # والغاز الطبيعي بصفة عامةمعدات  بترول .  75.180.0
 معدات أخرى لصناعة الـ # والغاز الطبيعي بترول .  75.180.9

 استخراج الـ # وصناعة الغاز الطبيعي بترول .  75.020
 الخام البترول  75.040
 معدات صناعة الـ # والغاز الطبيعي بترول .  75.180

 # والغاز الطبيعي بصفة عامةمعدات صناعة الـ  بترول .  75.180.01
 معدات استكشاف وحفر واستخراج الـ # بترول .  75.180.10
 بناء منصات صناعة الـ # والغاز الطبيعي بترول .  75.180.10
 أجهزة القياس الحجمي لمنتجات الـ # والغاز الطبيعي بترول .  75.180.30

 والغاز الطبيعيمعدات أخرى لصناعة الـ #  بترول .  75.180.99
 معدات نقل الـ # والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي بترول .  75.200
 وسائل تخزين منتجات الـ # والغاز بترول .  75.200

 معدات الصناعة البترولية بترولية .  75.180.2
 المنتجات الـ # بصفة عامة بترولية .  75.080
 البيتومينية والمنتجات الـ # األخرىالشمع والمواد  بترولية .  75.140

 الغازات الـ # السائلة بترولية .  75.160.30
 معدات الصناعة البترولية بترولية .  75.180.20
 معدات نقل البترول والمنتجات الـ # والغاز الطبيعي بترولية .  75.200

 اإلذاعي والتلفزيوني البث  33.170
 السفن عابرة الـ # والمحيطات  بحار .  47.040
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التنقيب ، االكتشاف ، التطور ، أعمال الـ # عن المعادن ،  بحث .  73.020

أعمال الحفر ، بناء المناجم ، عمليات المناجم ، معالجة المعادن 
 ، الخ

 النقل البحري بحري .  03.220.40
 البحريالمالبس الواقية ضد الحريق . طوق النجاة  بحري .  13.340.10
 شباك الصيد الـ # بحري .  65.150

 معدات التحكم في النقل الـ # وطرق تركيبها بحري .  93.140
 بناء السفن والهياكل الـ # )مصطلحات( بحرية .  01.040.47
 بناء السفن والهياكل البحرية بحرية .  47

 بناء السفن والهياكل الـ # بصفة عامة بحرية .  47.020

 المكونات العامة المتعلقة ببناء السفن والهياكل البحرية بحرية .  47.020.01
 المحركات الـ # ونظم الدفع المروحي بحرية .  47.020.20

 أنظمة التهوية والتكييف للمنشآت الـ # بحرية .  47.020.90
 مواصفات أخرى تتعلق بتشييد السفن والهياكل البحرية بحرية .  47.020.99
صيد الثديات الـ # والزواحف ، جمع وتربية الرخويات المائية  بحرية .  65.150

والمنتوجات الـ # األخرى . كما يشمل المعدات والمنشآت 
 للصيد وتربية األسماك ، الخ

 تشمل الرخويات المائية والمنتجات الـ # األخرى بحرية .  67.120.30
 البحريةإنشاء المنصات  بحرية .  75.180.10
 أوعية الـ # المضغوط بخار .  27.060.30

أجهزة الغساالت وأجهزة الغسيل على الـ # ، النشافات ، أدوات  بخار .  97.060
 كي المالبس ، الخ

 الدراجات الـ # بخارية .  43.140

أدوات اللياقة الـ # ، كرة السلة ، الكرة الطائرة ، كرة اليد ،  بدنية .  97.220.30
 أدوات الرياضة المنزلية ، الخ

 معدات # وزرع الحبوب بذر .  65.060.30
 البستنة ، زراعة األزهار ، الـ # ، أمراض النبات بذور .  65.020.30

 االختراع . الحقوق الفكرية براءات  03.140
 المسامير اللولبية . برغي ملولب الطرفين البراغي  21.060.10
 والمسامير الملولبة و# عديمة الرأس البراغي  49.030.20

 تطوير الـ # ووثائق األنظمة برامج .  35.080
 المفلطحة . العلب البراميل  55.140
 مسامير برشام برشام .  21.060.40

 مسامير برشام برشام .  49.030.60
 القوارير ، العلب ، الـ # برطمانات .  55.100
 المسامير اللولبية . # ملولب الطرفينالبراغي .  برغي .  21.060.10

يشمل الماء لالستخدام التجاري لـ # السباحة وتربية األسماك ،  برك .  13.060.25
 الخ

 السباحة ، المالعب الرياضية ، ميادين السباق والجري ، الخ برك  97.220.10
 آالت الغزل والـ # والتجعيد برم .  59.120.10

 معدات الدحرجة والـ # والسحب بروز .  25.120.20
 النقل الـ # بري .  03.220.20
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 خدمات الـ # بريد .  03.240
المعدات البريدية ، صناديق الـ # وصناديق إيداع الرسائل ،  بريد .  03.240

 الخ

 تطبيقات تقنية المعلومات في الخدمات #   البريدية     35.240.69

، آالت اإلمالء ، آالت فرز العناوين ، آالت فتح اآلالت الكاتبة  بريد .  35.260
الرسائل ، آالت طي الرسائل ، آالت فرز رسائل الـ # 

 وتتضمن أشرطة الطباعة وملحقاتها ، الخ
الكباس )#( وحلقة الكباس وعمود اإلدارة )الكرنك( وغيرها  بستم .  21.240

 من المعدات الهندسية بصفة عامة

 زراعة األزهار ، البذور ، أمراض النبات البستنة .  65.020.20

 الطبية وأجهزتها البصريات  11.040.70
 والقياسات البصرية البصريات  17.180

 والقياسات البصرية بصفة عامة البصريات  17.180.01
 مواصفات أخرى عن الـ # والقياسات البصرية بصريات .  17.180.99
 البصرية البصريات والقياسات بصرية .  17.180

 البصريات والقياسات الـ # بصفة عامة بصرية .  17.180.01
 أجهزة القياس البصرية بصرية .  17.180.30
 مواصفات أخرى عن البصريات والقياسات البصرية بصرية .  17.180.99

 اإللكترونيات الـ # . أجهزة الليزر بصرية .  31.260
االسطوانات ، األشرطة الممغنطة ، مسجالت الصوت ،  بصرية .  33.160.30

 أشرطة الكاسيت ، األقراص الـ # وغيرها
 األجهزة السمعية والـ # والسمعبصرية األخرى بصرية .  33.160.99

 االتصاالت الـ # الليفية بصرية .  33.180
 االتصاالت الـ # الليفية بصفة عامة بصرية .  33.180.01
 التوصيل الـ # الليفيةاجهزة  بصرية .  33.180.20

 مضخمات الصوت البصرية بصرية .  33.180.30
 االجهزة الـ # الليفية االخرى بصرية .  33.180.99
 االقراص البصرية بصرية .  35.220.30

 تعبئة الـ # وتوزيعها ) مصطلحات ( بضائع .  01.040.55

 التعبئة وتوزيع البضائع بضائع .  55
 التعبئة وتوزيع الـ # بصفة عامة بضائع .  55.020

حاويات لنقل المواد الصلبة و الـ # و المواد ذات االحجام  بضائع .  55.160
 الكبيرة

 توزيع الـ # بالشحن بضائع .  55.180
 توزيع الـ # بالشحن بصفة عامة بضائع .  55.180.01

 مواصفات اخرى خاصة بتوزيع الـ # بالشحن بضائع .  55.180.99
 الخاليا والـ # الغلفانية بطاريات .  29.220
 الخاليا والـ # الغلفانية بصفة عامة بطاريات .  29.220.01

 الخاليا والـ # األولية بطاريات .  29.220.10
 الخاليا والـ # الثانوية الحمضية بطاريات .  29.220.20
 الخاليا والـ # الثانوية القلوية بطاريات .  29.220.30
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 الخاليا والـ # االخرى بطاريات .  29.220.99
المقصات ، احواض تربية االسماك ، ادوات للحيوانات المنزلية  بطاريات .  97.180

، شاحن الـ # ، صائد الحشرات ، والعات ، كبريت ، مشابك 
 الورق ، االقالم ، اقالم الرصاص ، الخ 

 الورقية واالشرطة البطاقات   35.220.10
 التعريف والوسائل المماثلة لها بطاقات  35.240.15

المالبس الداخلية ، مالبس النوم ، المالبس التريكو ، المالبس  بطاقات .  61.020
العسكرية ، الجوارب ، الخ ، كما تشمل انظمة # البيانات 

 االيضاحية والرموز
 الكهربائيةالسرائر المائية الدافئة و الـ #  بطانيات .  97.030

 االقمشة المخملية ، الـ # ، اغطية السرائر بطانيات .  97.160
 الحبوب والـ # والمنتجات المشتقة بقول .  67.060
 السيور والجنزير للناقالت ، السالسل ، # السالسل ، الخ بكرات .  53.040.20

  البكرات   55.060
بالكهرباء ، لحام الـ # ، اللحام بالحزمة اللحام بالغاز ، اللحام  بالزما .  25.160

 االلكترونية ، تقطيع الـ # ، الخ
 انظمة تصنيع البالزما بالزما .  25.240

 صناعة المطاط و الـ # ) مصطلحات ( بالستيك .  01.040.83
 انابيب بالستيك بالستيك .  23.040.20
 قطع تركيب االنابيب البالستيك بالستيك .  23.040.45

 المواد العازلة من الـ # و المطاط بالستيك .  29.035.20
 المطاط والبالستيك بالستيك .  49.025.40
 العلب والصفائح واالنابيب بالستيك .  55.120

 المطاط والـ # المغطى بااللياف المصقولة بالستيك .  59.080.40
 صناعة المطاط وانواع الـ # )اللدائن( بالستيك .  83
 العمليات الصناعية للمطاط والبالستيك بالستيك .  83.020

 المواد الخام للمطاط وانواع البالستيك بالستيك .  83.040
 المواد الخام للمطاط وانواع الـ # بصفة عامة بالستيك .  83.040.01
 انواع البالستيك بالستيك .  83.080
 انواع الـ # بصفة عامة بالستيك .  83.080.01

 انواع الـ # المقوى بالستيك .  83.120
 منتجات المطاط و الـ # بصفة عامة بالستيك .  83.140.01
 منتجات المطاط و الـ # االخرى بالستيك .  83.140.99

 معدات صناعة المطاط والبالستيك بالستيك .  83.200
 المكثفات الورقية والبالستيكية بالستيكية .  31.060.30
 الـ # الخزفي و # السطوح ، الخ البالط .  91.100.25

 العرض الـ # السائل بلوري .  31.120
 الميكا ، فلوريد الكالسيوم الـ # ، الخ بلوري .  73.080
 السكك الحديدية بناء  93.100

 السفن والهياكل البحرية ) مصطلحات ( بناء  01.040.47
 ) مصطلحات ( # مواد االنشاءات و الـ بناء .  01.040.91
 رسومات االنشاء و الـ # بناء .  01.100.30
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 مواد الـ # و مكوناته المقاومة للحريق بناء .  13.220.50
 مقاومة مواد الـ # و العناصر للحريق بناء .  13.220.50

 تطبيقات تقنية المعلومات في صناعة # والتشييد   البناء   35.240.67

الهيكل ، التنظيف ، اذابة الصقيع ، وسائل ازالة  إطار # بناء .  43.040.60
الرطوبة والتدفئة ، انظمة تكييف الهواء للركاب ومقصورة 

 القيادة ، المرايا ، الحوامل فوق سطح العربة ، الخ
 السفن والهياكل البحرية بناء .  47
المنصات البحرية باستثناء # المنشآت البترولية و الغاز  بناء .  47.020

 ناعي ، والمنصات للتنقيب في اعماق البحرالص

 المكونات العامة المتعلقة بـ # السفن والهياكل البحرية بناء .  47.020.01
 مواد ومكونات # السفن بناء .  47.020.05

 معدات الرفع لـ # السفن بناء .  47.020.40
 المواد الالزمة لـ # المركبات الفضائية بناء .  49.025
 المواد الالزمة لـ # المركبات الفضائية بصفة عامة بناء .  49.025.01
 المثبتات المستخدمة في # المركبات الفضائية بناء .  49.030

 ادوات الربط المستخدمة لـ # المركبات الفضائية بناء .  49.030
 المكونات الالزمة لـ # المركبات الفضائية بناء .  49.035
التنقيب ، االكتشاف ، التطور ، اعمال البحث عن المعادن ،  بناء .  73.020

اعمال الحفر ، # المناجم ، عمليات المناجم ، معالجة المعادن ، 
 الخ

 صناعة االنشاءات و البناء بناء .  91.010
 صناعة االنشاءات و الـ # بصفة عامة بناء .  91.010.01

 بالطوب البناء  91.080.30
 مواد االنشاءات و الـ # بصفة عامة . بناء  91.100.01
 طرق القياس ، تحديد مواقع الـ # ، طرق هدم المباني ، الخ بناء .  91.200

 معدات االنشاءات والبناء بناء .  91.220
 االسفلت المستخدم في # الطرق بناء .  93.080.20
 االتصاالت ، النقل ، الخاستخدام البطاقات في الـ # ، التجارة ،  بنوك .  35.240.15

 المراقبة اآللية للبنوك بنوك .  35.240.40

 التحتية البنية  33.020
 مباني المزرعة ، الـ # والتركيبات بنية .  65.040

 التوابل والبهارات بهارات .  67.220.10
 األسوار ، الـ # ، االقواس والقباب ، الجراجات ، الخ بوابات .  91.090
 صمامات ذات بوابة بوابة .  23.060.30

 الوقاية الصحية . السالمة ) مصطلحات ( البيئة  01.040.13
 العمل . التوظيف بيئة  03.040
تشمل نظم االدارة # ونظم ادارة حركة المرور على الطرق .  البيئية  03.100.70

 ونظم ادارة الطاقة. ونظم ادارة الرعاية الصحية .الخ

 الصحية الرعاية مجال في واالدارة # الجودة البيئية  11.020.01

 الوقاية الصحية . السالمة البيئة .  13
 حماية البيئة بيئة .  13.020
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 وحماية # بصفة عامة البيئة  13.020.01
 الشهادة والفحص ألنظمة إدارة الـ # بيئة .  13.020.10

 # اإلدارة المتعلقة بمخاطر الـ بيئة .  13.020.30
 مشاريع البيئة بيئة .  13.020.70
 المواصفات األخرى ذات الصلة بحماية البيئة بيئة .  13.020.99

 المكاتب النظيفة والعوامل المرتبطة بـ # العمل بيئة .  13.040.35
 العمل وتاثيرها على االنسان بيئة .  13.180
 شبكات نقل البيانات بيانات .  33.040.40

 المراقبة . نظام التزود بالـ # والتحكم فيها بيانات .  33.200
 مجموعة المحارف المشفرة المستخدمة في تبادل الـ # بيانات .  35.040

 التعرف اآللي وتقنيات التقاط # البيانات   35.040.50

 طبقة ربط البيانات بيانات .  35.100.20
المعلومات االقليمية ، شبكات شبكات الـ # المحلية ، شبكات  بيانات .  35.110

المعلومات لمناطق واسعة ، شبكات الخدمات المتكاملة الخاصة 
 ، الخ

 اجهزة تخزين البيانات بيانات .  35.220
 اجهزة تخزين الـ # بصفة عامة بيانات .  35.220.01

 اجهزة اخرى لتخزين البيانات بيانات .  35.220.99

 البيانات   35.240.63
االمم المتحدة لتبادل # اإللكترونية في االدارة ،التجارة قواعد 

 والنقل والتجارة االلكترونية
 تقنية تصوير الـ # المكتوبة بيانات .  37.100

 تقنية تصوير الـ # المكتوبة بصفة عامة بيانات .  37.100.01
 اجهزة اعادة نسخ الـ # المكتوبة بيانات .  37.100.10
 المواد المستخدمة في تقنية الـ # المكتوبة . بيانات  37.100.20

 المواصفات االخرى المتعلقة بتقنية الـ # المكتوبة بيانات .  37.100.99
انظمة نقل المعلومات والـ # الفضائية ومعدات المجموعة  بيانات .  49.140

 المساندة لعمليات االقالع
، المالبس التريكو ، المالبس  المالبس الداخلية ، مالبس النوم بيانات .  61.020

العسكرية ، الجوارب، الخ ، كما تشمل انظمة بطاقات الـ # 
 االيضاحية والرموز

الرموز المستخدمة في الرسومات الهندسية االلكترونية  بيانية .  01.080.40
والكهربائية. المخططات. الرسومات الـ # وغيرها من وثائق 

 المنتجات الفنية

 الجداول الكهربائية. الرسوم الـ # . المخططات بيانية .  01.100.25
 معدات الرسوم البيانية  بيانية .  01.100.40

 ترميز المعلومات # والصور # البيانية   35.040.30

العصير والعصير المركز والمياه المعدنية و الـ # ومشروبات  بيرة .  67.160.20
 الكوال ، الخ

 الدواجن والبيض بيض .  67.120.20
 الطب البيطري بيطري .  11.220
 آالت # التذاكر ، المأكوالت ، المشروبات ، منتجات التبغ ، الخ بيع .  55.230
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سيارات الركوب و الـ # المتنقلة ) الكارافانات ( والعربات  بيوت .  43.100

 المقطورة الخفيفة
 االخرىالزجاجية المحمية والتركيبات  البيوت  65.040.30

 التقنية البيولوجية بيولوجية .  07.080

 منتجات مستمدة من الموارد # او المتجددة البيولوجية   13.020.55

 فحص المكونات الـ # للماء بيولوجية .  13.060.70
 المعادن تآكل  77.060

 تقويم الـ # البيئية تأثيرات .  13.020.30
 االحصائية في # الجودةاستخدام الطرق  تأكد .  03.120.30

 عمال اللحام تأهل  25.160.01

 مجموعة المحارف المشفرة والمستخدمة في # البيانات تبادل .  35.040
نظم معالجة النصوص ، # النصوص ، عرض النصوص ،  تبادل .  35.240.20

 تصميم مواقع لحفظ وثائق الكتب ، الخ
 المعلومات إلكترونيا تبادل  35.240.30

 تبادل   35.240.63
قواعد االمم المتحدة لـ# البيانات اإللكترونية في االدارة 

 ،التجارة والنقل والتجارة االلكترونية
 عجالت الدراجات وعمليات # واصالح اإلطارات تبديل .  83.160.10
 معدات الـ # تبريد .  27.200

 نظام الـ # . نظم التزييت والتزليق تبريد .  43.060.30
 غازات الـ # ومقاومات التجمد تبريد .  71.10.45
 اجهزة الـ # التجاري تبريد .  97.130.20

آالت بيع التذاكر ، المأكوالت ، المشروبات ، منتجات الـ # ،  تبغ .  55.230
 الخ

 ومنتجات # والمعدات ذات الصلة التبغ  65.160

 الوسائل المساعدة على التبول تبول .  11.180.20
 وردة الصامولة ، الفلكات ، عناصر الزنق والتثبيت تثبيت .  21.060.30
 أدوات القمط والتثبيت تثبيت .  21.060.70
 المكونات ، وغيرها من أجزاء اآللة التثبيت ،  21.180

 وردات )فلكات( وأدوات الـ # والزنق تثبيت .  49.030.50

 المالبس. # المالبسغطاء الرأس. ملحقات  تثبيت .  61.040
 الوثائق الخاصة باإلدارة والـ # والصناعة تجارة .  01.140.30

 األعمال التجارية . التسويق التجارة .  03.100.20
 استخدام البطاقات في البنوك ، الـ # ، االتصاالت ، النقل ، الخ تجارة .  35.240.15
 النقل والتجارةاستخدام تقنية المعلومات في  تجارة .  35.240.60

 تطبيقات تقنية المعلومات في #  التجارة   35.240.63

 التجارة   35.240.63
قواعد االمم المتحدة لتبادل البيانات اإللكترونية في االدارة ،# 

 والنقل و# االلكترونية
 الماء لالستخدام الـ # لبرك السباحة وتربية األسماك ، الخ تجاري .  13.060.25
 الثالجات في المجال الـ# تجاري .  97.130.20

 التجارة . األعمال الـ # . التسويق تجارية .  03.100.20
 المركبات الـ # بصورة عامة تجارية .  43.080.01
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 السيارات الـ # األخرى تجارية .  43.080.99
 الشاحنات لألغراض الـ # تجارية .  53.060

 المباني الـ # والصناعية تجارية .  91.040.20
 األجهزة المنزلية والـ # . الترفيه . الرياضة تجارية .  97
 اجهزة التكييف المنزلية و الـ # والصناعية تجارية .  97.100

 آالت تلميع وتجليخ تجليخ .  25.080.50
 آالت الطباعة والتصوير وأدوات الـ # ، الخ تجليد .  37.100.10
 مانعات الـ # . تجمد  71.100.45

 غازات التبريد ومقاومات التجمد تجمد .  71.100.45
 أوعية # السوائل تجميع .  23.020.40

 مجموعات ) # ( المفاتيح . القطع والوصل والتحكم تجميع .  29.130.20

 النماذج قبل التجميع تجميع .  31.190
 علم األحياء الدقيقة لمستحضرات # التجميل  07.100.40

 الصحية بصفة عامة خدمات الرعاية التجميلية  11.020.10
*تشمل دور الرعاية. رعاية الخرف . المساعدة المعيشية . 

 الجراحة #.خدمات المعالجة اليدوية لتقويم العمود الفقري. الخ

 مستحضرات الـ # . صابون التجميل تجميل .  71.100.70

 العالج بالخاليا . وطبقية الدواءتشمل الطب # .  التجديدي   11.020.20

 ومعدات تصريف النفايات ومعالجتها تجهيزات  13.030.40

 أدوات رياضية و # أخرى تجهيزات .  97.220.99
 الطبية التحاليل  11.100
 نية التحتيةبال تحتية .  33.020

قواعد إعداد أدلة المستخدمين، أدلة العمل ، # خصائص  تحديد .  01.110
 المنتجات ، الخ

 النظام الشامل لـ # المواقع تحديد .  33.070.40

 الهوية بموجات الراديو تحديد   35.040.50

آالت العالمات الالصقة ، آالت الـ # ، آالت التعبئة، آالت  تحديد .  55.200
 اإلغالق ، الخ

 الخطرق القياس ، # مواقع البناء ، طرق هدم المباني ،  تحديد .  91.200
أنظمة التحذير والتحكم في حركة المرور وطرق تركيبها )  تحديد .  93.080.30

أجهزة ضبط السرعة ، تركيب إشارات المرور ، # األرصفة ، 
 الفتحات األرضية للمرافق ، الخ. (

 أنظمة اإلنذار والتحذير تحذير .  13.320
وطرق تركيبها ) أجهزة  أنظمة الـ # والتحكم في حركة المرور تحذير .  93.080.30

ضبط السرعة ، تركيب إشارات المرور ، # األرصفة ، 
 الفتحات األرضية للمرافق ، الخ. (

 معدات # التربة تحريك .  53.100
 األدوات المستخدمة في النقل و الـ # اليدوي تحريك .  53.120
 والقطع الفنية والمصنوعات اليدوية التحف  97.195

علم السموم . التحاليل الحيوية ، نظم الفحص في الزجاج ، الـ  تحكم .  11.100
 # في الشوائب ، تحليل الدم والبول ، الخ
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 التلوث . الـ # في التلوث والمحافظة على البيئة تحكم .  13.020.40
 مكونات الـ # بما فيها الصمامات تحكم .  23.100.50

 الكهربائية مفاتيح القطع والوصل و الـ # تحكم .  29.130
 مفاتيح القطع والوصل و الـ # الكهربائية بصفة عامة تحكم .  29.130.01
 مفاتيح القطع والوصل و الـ # ذات الجهد العالي تحكم .  29.130.10

 مفاتيح القطع والوصل و الـ # ذات الجهد المنخفض تحكم .  29.130.20
 األخرىمفاتيح القطع والوصل و الـ #  تحكم .  29.130.99
 أجهزة الـ # ألنظمة القدرة الكهربائية تحكم .  29.240.30

 عن بعد . القياس عن بعد التحكم  33.200
 وسائل الـ # والمؤشرات تحكم .  43.040.30

تخطيط المصانع وخدماتها ، التصميم والـ # في الصناعة ،  تحكم .  71.020
 العمليات الصناعية ، مقاييس السالمة ، الخ

انظمة التحذير والـ # في حركة المرور وطرق تركيبها  )  تحكم .  93.080.30
أجهزة ضبط السرعة ، تركيب إشارات المرور ، # األرصفة ، 

 الفتحات األرضية للمرافق ، الخ. (
انشاء سكك الترام ، انشاء السكك الحديدية ، المركبات المعلقة )  تحكم .  93.100

# في حركة المرور وطرق تركيبها ، معدات الـ الهوائية ( ، 
 الخ

 معدات الـ # في حركة القطارات وتركيبها تحكم .  93.100
 معدات الـ # في النقل الجوي وطرق تركيبها تحكم .  93.120

 يشمل معدات الـ # في النقل البحري وطرق تركيبها تحكم .  93.140
 اآللي ألعمال المنزل التحكم  97.120
السمية ، الـ # العضوي ، الحماية من التلوث. المعدات  تحلل .  13.060

المستخدمة وتركيبها تصنف مواصفات فحص جودة الماء مع 
 التقسيمات الفرعية حسب نوعها

 ية التربة ، # التربة ، الخرتلوث التربة ، تع تحلل .  13.080.01
 إدارة المشاريع ، # القيمة ، الخ تحليل .  03.100.40

علم السموم . التحاليل الحيوية ، نظم الفحص في الزجاج ،  تحليل .  11.100
 الـتحكم في الشوائب ، # تحليل الدم والبول ، الخ

 حجم الجسيمات . المنخل تحليل  19.120

 الحسي التحليل  67.240

 الكيميائي التحليل  71.040.40
 طرق الـ # الكيميائي الفيزيائي تحليل .  71.040.50
 الكيميائي للمعادن التحليل  77.040.30

 تصنيف المعادن ، الوصف ، العينات ، الـ # الكيميائي ، الخ تحليل .  77.080
 تصنيف السبائك ، الوصف ، العينات ، الـ # الكيميائي ، الخ تحليل .  77.100
 الختصنيف المعادن ، الوصف ، العينات ، الـ # الكيميائي ،  تحليل .  77.120

 الكيمياء الـ # بصفة عامة تحليلية .  71.040.01
 مواصفات أخرى ذات صلة بالكيمياء التحليلية تحليلية .  71.040.99
 المحامل ) كراسي التحميل ( تحميل .  21.100

 المحامل ) كراسي التحميل ( بصفة عامة تحميل .  21.100.01
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شيوالت الـ # ، ماسحات األرض ، الجرارات ، الحفارات ،  تحميل .  53.100

 الخ
 أنظمة الـ # واإلشارات تحويل .  33.040.30

 أجهزة الـ # والتنفس واإلفاقة ير .دتخ  11.040.10
الخدمات األمنية ، االجراءات األمنية ، أجهزة االنذار ضد  تخزين .  13.310

اللصوص ، المعدات و المواد الصامدة ضد اللصوص ، اجهزة 
ضد سرقة السيارات ، الخزائن اآلمنة ، غرف الـ # ،  االنذار

 الخ
 وسائل # السوائل  تخزين .  23.020
 وسائل # السوائل بصفة عامة تخزين .  23.020.01

 وسائل اخرى لـ # السوائل تخزين .  23.020.99
 اجهزة # البيانات تخزين .  35.220
 عامةاجهزة # البيانات بصفة  تخزين .  35.220.01

 وسائل الـ # المغناطيسية بصفة عامة تخزين .  35.220.20
 الضوئي # أجهزة الـ تخزين .  35.220.30
 اجهزة اخرى لـ # البيانات تخزين .  35.220.99
 الرفوف ألغراض الـ # تخزين .  53.080

 معدات التخزين تخزين .  53.080
 والمخازن التخزين  55.220
 المباني والتركيبات لتشغيل و # المنتجات الزراعية تخزين .  65.040.20

 معدات الـ # وإعداد وتوزيع األسمدة تخزين .  65.060.25
وسائل # البترول والغاز الطبيعي ، أنظمة التوزيع ، خطوط  تخزين .  75.200

 النقل ، محطات البترول ، وسائل التوزيع ، الخ

 الحراري اجهزة تدفئة غرف الـ # تخزين .  97.100
المصانع وخدماتها ، التصميم والتحكم في الصناعة ، العمليات  تخطيط  71.020

 الصناعية ، مقاييس السالمة ، الخ
 الطبيعي ) على ارض الواقع ( . # المدن التخطيط  91.020

معدات تنظيف الشوارع ، حاويات النفايات ، معدات حرق  تخلص .  13.030.40
النفايات ، معدات الـ # من القمامة  النفايات ، معدات جمع

 وأماكن الطمر ، الخ

 وحدات الـ # من الفضالت تخلص .  97.040.50

 معدات نقل و # المواد ) مصطلحات ( تداول .  01.040.53
 معدات نقل و # المواد تداول .  53
 معدات الـ # المتواصل تداول .  53.040

 المتواصل بصورة عامةمعدات الـ #  تداول .  53.040.01
 معدات الـ # المتواصل األخرى تداول .  53.040.99
 المحامل الدوارة ) # ( تدحرجية .  21.100.20

 الموظفين وتأهيلهم تدريب  03.100.30

 خطوط األنابيب واجزاءها للشبكة الحرارية )# المركزية(  التدفئة   23.040.07

 مضخات الـ # تدفئة .  27.080
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إطار بناء الهيكل ، التنظيف ، إذابة الصقيع ، وسائل إزالة  تدفئة .  43.040.60

الرطوبة و الـ # ، أنظمة تكييف الهواء للركاب ومقصورة 
 القيادة ، المرايا ، الحوامل فوق سطح العربة ، الخ

 نظم التهوية والتكييف والتدفئة تدفئة .  47.020.90
 # المركزيةأجهزة الـ  تدفئة .  91.140.10
 أجهزة # الماء )سخانات( . تدفئة .  91.140.65

 أجهزة # غرف التخزين الحراري تدفئة .  97.100
 أجهزة الـ # للمباني تدفئة .  97.100
 قياس # السوائل تدفق .  17.120

 قياس # السوائل بصفة عامة  تدفق .  17.120.01

 في األنابيب المقفلة التدفق .  17.120.10
 في القنوات المفتوحة التدفق .  17.120.20

 تشمل # الطاقة تدقيق   27.015

نشافات الشعر ، أمواس الحالقة ، مكينات الحالقة ، فرش  تدليك .  97.170
 األسنان ، أدوات الـ # ، أجهزة معالجة الجسم باألشعة ، الخ

 منتجات التبغ ، الخآالت بيع الـ # ، المأكوالت ، المشروبات ،  تذاكر .  55.230
 الرمل ، الطين ، اإلردواز ، الحجر ، الطوب ، الخ التراب  91.100.15
 المصطلحات )األسس والترابط( ترابط .  01.020

إنشاء سكك الـ # ، إنشاء السكك الحديدية ، المركبات المعلقة  ترام .  93.100
، )الهوائية(، معدات التحكم في حركة المرور وطرق تركيبها 

 الخ
  ترانزستور .  31.080.30

 علم الـ # ، تحليل التربة تربة .  13.080
 جودة الـ # . علم التربة تربة .  13.080
 تلوث الـ # ، تعرية الـ # ، تحلل الـ # ، الخ تربة .  13.080.01

 اختبار جودة الـ # بصفة عامة تربة .  13.080.05
 للتربة الكيميائيةالمكونات  تربة .  13.080.10
 للتربة الطبيعيةالمكونات  تربة .  13.080.20

 للتربة العضويةالمكونات  تربة .  13.080.30

 المكونات المائية للتربة تربة .  13.080.40
  الجوانب الزراعية المتعلقة بالـ # واعادة استخدام مواد التربة تربة .  13.080.99

 الـ #معدات تحريك  تربة .  53.100
 معدات حرث التربة تربة .  65.060.20
 إصالح الـ # والوسائل الزراعية تربة .  65.080

 والتعليم التربية  03.180
 الماء لالستخدام التجاري لبرك السباحة و # األسماك ، الخ تربية .  13.060.25
 النحل تربية .  65.140

والزواحف ، جمع و # الرخويات المائية صيد الثدييات البحرية  تربية .  65.150
والمنتوجات البحرية األخرى. كما يشمل المعدات والمنشآت 

 للصيد و # األسماك ، الخ
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المقصات ، أحواض # األسماك ، أدوات للحيوانات المنزلية ،  تربية .  97.180

شاحن البطاريات ، صائد الحشرات ، والعات ، كبريت ، 
 ، أقالم الرصاص ، الخمشابك الورق ، األقالم 

 هوائي وغازي . محركات بخارية تربين  27.040
 لغة اإلشارات الموحدة المعيارية ، أجهزة الـ # اآللية ترجمة .  35.240.30
 نظم االتصاالت باألقمار الصناعية وأنظمة الـ # الالسلكية ترحيل .  33.060.30

 الالسلكيالوقاية من اإلشعاع بالـ #  تردد .  13.280
 اآلالت الدائرية الـ # ذات المحور ومكوناتها ترددية .  21.240
 األجهزة المنزلية والتجارية. الـ # . الرياضة )مصطلحات( ترفيه .  01.040.97

 السياحة الترفيه  03.200

 والسياحة بصفة عامة الترفية   03.200.01
 الــ# والسياحةالصله ب ذاتالمعايير األخرى  الترفية  03.200.99

 # الغوص تشمل خدمات الترفيهية  03.200.99

 األجهزة المنزلية والتجارية . الـ # . الرياضة ترفيه .  97
 أدوات التسلية والـ # بصفة عامة  ترفيه .  97.200.01

 أدوات أخرى للتسلية والترفية ترفيه .  97.200.99
 أجهزة القياس والتركيب تركيب .  17.120
 قطع # األنابيب المعدنية تركيب .  23.040.40

 قطع # األنابيب البالستيك تركيب .  23.040.45
 أنابيب وقطع # من مواد أخرى تركيب .  23.040.50
 قطع الـ # وغيرها من مكونات العوازل تركيب .  29.080.10

 # اإلضاءة ةأنظم تركيب .  29.140.50
 القطر )السحب( و # العجلة الخامسةملحقات  تركيب .  43.040.70
 المعدات و الـ # للمناحل تركيب .  65.140

 المعدات و الـ # لمنشآت الصيد تركيب .  65.145
 مكونات # المطاط تركيب .  83.040.20
تشمل انظمة التحذير والتحكم في حركة المرور وطرق تركيبها  تركيب .  93.080.30

إشارات المرور ، تحديد األرصفة ) أجهزة ضبط السرعة ، # 
 ، الفتحات األرضية للمرافق ، الخ. (

 الغازات الطبية تركيبات  11.040.10
 الكهربائية لالستخدامات الخارجية التركيبات  29.260.10
 الكهربائية المعدة لألجواء المتفجرة تركيبات .  29.260.20

 الحديديةالكهربائية الثابتة للسكك  التركيبات  29.280
 مباني المزرعة . البنية و التركيبات تركيبات .  65.040
 حظائر الماشية . الـ # والمعدات تركيبات .  65.040.10

 المباني و الـ # لتشغيل وتخزين المنتجات الزراعية تركيبات .  65.040.20
 البيوت الزجاجية المحمية والـ # األخرى تركيبات .  65.040.30
 المواصفات األخرى المتعلقة بمباني المزارع والتركيبات تركيبات .  65.040.99

 المواسير و الـ # و الصمامات البالستيك تركيبات .  83.140.30
 والتمديدات في المباني التركيبات  91.140
 والتمديدات في المباني بصفة عامة التركيبات  91.140.01
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 الصحية  التركيبات  91.140.70
 األخرى في المباني التركيبات  91.140.99

 معدات للطحن ، تقدير األحجام ، الفرز ، التعويم ، التركيز تركيز .  73.120
 نظم # األلوان ترميز .  01.070
 مجموعة المحارف و # المعلومات ترميز .  35.040

 المعلومات بصفة عامة ترميز   35.040.01

 البيانية والصور البيانية المعلومات ترميز   35.040.30

 معلومات الصوت والفيديو، والوسائط المتعددة والوسائط الفائقة ترميز   35.040.40

 المواصفات األخرى المتعلقة بــ# المعلومات ترميز   35.040.99

 )المسننات( التروس  21.200
نظم عجالت القابض )الكلتش( ، صناديق الـ # )القيربكس( ،  تروس .  43.040.50

القيادة اآللية ، عمود اإلدارة الخلفية )عمود كردان( ، # التدوير 
 الخلفي )الدفرنس( ، العجالت ، األطواق ، الخ

 آالت التريكو تريكو .  59.120.40
المالبس الداخلية ، مالبس النوم ، المالبس الـ # ، المالبس  تريكو .  61.020

تشمل أنظمة بطاقات البيانات العسكرية ، الجوارب ، الخ ، كما 
 االيضاحية والرموز

 الحيوانات دلد عناوالتو التزاوج  65.020.30
 نظم التزييت والتزليق تزليق .  21.260
 زيوت الـ # ، الزيوت الصناعية والمنتجات ذات الصلة تزليق .  75.100

 المراقبة . نظام الـ # بالبيانات والتحكم فيها تزود .  33.200
 نظم الـ # والتزليق تزييت .  21.260
 نظم التبريد . نظم الـ # والتزليق تزييت .  43.060.30

 انتاج اللدائن بالتسخين تسخين .  83.080.20
معدات القياس ، االستخدام الصناعي ألشعة إكس وأشعة جاما ،  تسرب .  19.100

 أجهزة كشف الـ # اإلشعاعي ، الخ
 الـ # . جلب الحشو مانعات تسرب .  21.140

 مانعات الـ # من األنابيب ومجموعة الخراطيم  تسرب .  23.040.80

 المرشحات . مانعات الـ # وتلوث السوائل تسرب .  23.100.60
 ربسموانع الت تسرب .  83.140.50

 المواد المانعة الـ # تسرب .  91.100.50
 أدوات الـ # والترفيه تسلية .  97.200
 أدوات الـ # والترفيه بصفة عامة تسلية .  97.200.01

 احتياجات أماكن التسلية تسلية .  97.200.40
 ادوات أخرى للـ # والترفيه تسلية .  97.200.99
 التجارة . األعمال التجارية . التسويق تسويق .  03.100.20

 أجهزة نقل الدم و الـ # والحقن تشريب .  11.040.20
 األعمال الداخلية التكميلية ) # ( تشطيبات .  91.180

 تشمل #   التشفير     35.030

 مراكز الـ # اآللي تشغيل .  25.040.10



  

 108 ( ICS )التصنيف الدولي للمواصفات 

 موضــــــوع المواصـــفــــــــــة الكلمة  الرقم
 الطائرات وحركتها تشغيل  49.020
 المباني والتركيبات لـ # وتخزين المنتجات الزراعية تشغيل .  65.040.20

 عمليات الـ # الصناعي تشكيل .  25.020
 معدات الـ # ، المكابس ، القص تشكيل .  25.120.10
 معدات التشكيل تشكيل .  25.120.30

 تطبيقات تقنية المعلومات في صناعة البناء و#   التشييد     35.240.67

 تجهيزات ومعدات # النفايات ومعالجتها تصريف .  13.030.40

 نفايات الصرف الصحي ومعالجتها تصريف .  13.060.30
 مياه الصرف الصحي تصريف .  13.060.30

 أنظمة # مياه األمطار تصريف .  91.060.20

 المواد ذات الصلة )مثل المزاريب وقنوات الـ # ، الخ( تصريف .  91.060.20
 قنوات الـ # للمداخن تصريف .  91.060.40
، المغاطس لالستحمام ،  المغاسل ، أحواض الغسيل بالمطبح تصريف .  91.140.70

 قنوات # الفضالت ، الخ

 أنظمة الصرف الصحي الخارجية تصريف .  93.030
 مواد الـ # بالتسخين تصلد .  83.080.10
 بمساعدة الحاسب التصميم   35.240.10

نظم معالجة النصوص ، تبادل النصوص ، عرض النصوص ،  تصميم .  35.240.20
 المكتب ، الخ# مواقع لحفظ وثائق 

 اآللي التصميم ،  35.240.50

تخطيط المصانع وخدماتها ، الـ # والتحكم في الصناعة ،  تصنيع .  71.020
 العمليات الصناعية ، مقاييس السالمة ، الخ

 األحمال ، تقدير احتياجات المباني تصنيع .  91.080
 أنظمة # البالزما تصنيع .  25.240

 اآلالت والمعدات لـ# األلياف االصطناعية وتحضيرها للغزل تصنيع .  59.120.10
 معامل ومعدات # األغذية تصنيع .  76.260
 معدات # المعادن تصنيع .  73.120

 معدات # المعادن تصنيع .  77.180
 المعادن الحديدية تصنيف .  77.080

 سبائك الحديد تصنيف .  77.100

 المعادن غير الحديدية  تصنيف .  77.120
 أجهزة الـ # الشعاعي تصوير .  11.040.50
أجهزة تسجيل الفيديو ، كاميرات الـ # ، الكاسيت ، أقراص  تصوير .  33.160.40

 الليزر ، وغيرها

 الشعاعي الطبقي بواسطة الحاسب التصوير .  35.240.80
 الضوئي التصوير  37.040
 بصفة عامةالضوئي  التصوير  37.040.01

 عدسات أجهزة الـ # تصوير .  37.040.10
 عدسات آالت الـ # تصوير .  37.040.10
 أجهزة الـ # . آالت عرض الصور تصوير .  37.040.10

 ورق الـ # ، األفالم ولفائف األفالم تصوير .  37.040.20
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 أفالم الـ # الشعاعي في المجال الصناعي تصوير .  37.040.25
 أفالم الـ # باألشعة تصوير .  37.040.25

 المواد الكيميائية المستخدمة في التصوير تصوير .  37.040.30
 المواد الكيميائية الخاصة بالـ # الفوتوغرافي تصوير .  37.040.30
 المواصفات األخرى المتعلقة بالتصوير تصوير .  37.040.99

 السينمائي التصوير  37.060
 السينمائي بصفة عامة التصوير  37.060.01
 معدات الـ # السينمائي تصوير .  37.060.10

 لفائف أفالم الـ # واألفالم السينمائية والبكرات وغيرها تصوير .  37.060.20
 مواصفات أخرى تتعلق بالـ # السينمائي تصوير .  37.060.99

 تقنية # الوثائق تصوير .  37.080

 # البيانات المكتوبةتقنية  تصوير .  37.100
 تقنية # البيانات المكتوبة بصفة عامة تصوير .  37.100.01
 أجهزة إعادة نسخ البيانات المكتوبة تصوير .  37.100.10
 آالت الـ # تصوير .  37.100.10

 طبقة التطبيق تطبيق .  35.100.70

 تقنية المعلومات في التجارة  تطبيقات   35.240.63

 تقنية المعلومات في صناعة البناء والتشييد   تطبيقات   35.240.67

 تقنية المعلومات في الزراعة تطبيقات   35.240.68

 تقنية المعلومات في الخدمات البريدية   تطبيقات   35.240.69

 تقنية المعلومات في التعليم تطبيقات   35.240.90

 االنترنت    تطبيقات    35.240.95

 التعقيم . التطهير تطهير .  11.080
 التعقيم و الـ # بصفة عامة تطهير .  11.080.01

 مواصفات أخرى تتعلق بالتعقيم والتطهير تطهير .  11.080.99
 المواد الكيميائية المستخدمة ألغراض الـ # والتعقيم تطهير .  71.100.35
 البرامج ووثائق األنظمة تطوير  35.080

 الجوانب التعاقدية تعاقدية .  91.010.20
 معدات التغليف والـ # تعبئة .  55.200
 البضائع وتوزيعها ) مصطلحات ( تعبئة  01.040.55

 وتوزيع البضائع التعبئة   55
 وتوزيع البضائع بصفة عامة التعبئة  55.020
 آالت الـ # والتغليف تعبئة .  55.200

 مصطلحات (والمواد المعدنية )  التعدين .  01.040.73
 والمواد المعدنية التعدين .  73
 والمناجم التعدين .  73.020
 معدات الـ # بصفة عامة تعدين .  73.100.01

 معدات الـ # األخرى تعدين .  73.100.99

 اآللي وتقنيات التقاط البيانات التعرف   35.040.50
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 الضوئي على المحارف التعرف   35.040.50

 تلوث التربة ، # التربة ، تحلل التربة ، الخ تعرية .  13.080.01
 الرقمية لالتصاالت الالسلكية التعزيزات  33.070.30
 التطهير التعقيم  11.080

 والتطهير بصفة عامة التعقيم  11.080.01
 أجهزة التعقيم تعقيم .  11.080.10
 مواصفات أخرى تتعلق بالـ # والتطهير تعقيم .  11.080.99

 الكيميائية المستخدمة ألغراض التطهير والـ # تعقيم .  71.100.35
 التربية والتعليم تعليم .  03.180

 تطبيقات تقنية المعلومات في # التعليم   35.240.90

 معدات للطحن ، تقدير األحجام ، الفرز ، الـ # ، التركيز تعويم .  73.120
 المحوالت . الــ # الكهربائية الثابتةأجهزة تقويم الطاقة .  تعذية .  29.200

حاويات مشاريع الـ # والمواد واألدوات ذات الصلة بمياه  تغذية .   67.250
 الشرب .

 أنظمة الـ # الكهربائية في المباني  تغذية .   91.140.50

 معدات الـ # والتعبئة  تغليف .   55.200
 الورق المستخدم الـ # والتعبئة  تغليف .  55.040
 مركبات الـ # ومكوناتها  تفاعل .  71.120.10

 تشمل الـ #، التناسب النمطي ، الخ  تفاوت .  91.010.30
 أالت الحفر والتفريز  تفريز .  25.080.20
 أدوات تفريز  تفريز .   25.100.20

 ( تقنية السحب بالـ # الهوائي )الخوائي تفريغ   23.160
 مصابيح الفللورسنت ومصابيح التفريغ  تفريغ  29.140.30
 معدات الشحن والتفريغ تفريغ  47.020.40

 للطحن ، # األحجام ، الفرز ، التعويم ، التركيز  تمعدا تقدير .  73.120
 تشمل التصميم ، األحمال ، # احتياجات المباني  تقدير .  91.080
 أجهزة الـ # واألجهزة الماسكة لقطعة الشغل واألدوات  تقطيع .  25.060.20
اللحام بالغاز ، اللحام بالكهرباء ، لحام البالزما ، اللحام بالحزمة  تقطيع .  25.160

 اإللكترونية، # البالزما، الخ 

 الحراري  التقطيع   25.160.10
 الخشب ومعالجته  تقطيع  79.020

 )مصطلحات(الصور  تقنيات   01.040.37
 الصحية # الرعاية في البيئية واإلدارة تشمل الجودة تقنيات  11.020.01

في # الرعاية الصحية. انظر  استخدام تقنية المعلوماتتشمل  تقنيات  11.020.01

35.240.80    

 الصور  تقنيات  37

 التعرف اآللي و# التقاط البيانات تقنيات   35.040.50

 األرضية التقنيات  93.020

 الرعاية الصحية )مصطلحات( تقنية  01.040.11
 المعلومات ، اآلالت المستخدمة في المكاتب )مصطلحات( تقنية  01.040.35
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 النسيج والجلود )مصطلحات( تقنية  01.040.59
 األغذية )مصطلحات( تقنية  01.40.67

 الكيميائية )مصطلحات( التقنية   01.040.71
 الخشب )مصطلحات( تقنية   01.040.79
 الورق )مصطلحات( تقنية   01.040.85

الرموز الخطية المستخدمة في # المعلومات الرسومات الفنية  تقنية .  01.080.50
 لالتصاالت وغيرها من وثائق المنتجات الفنية 

 الرسومات الفنية في حقول االتصال و# المعلومات  تقنية .   01.100.27
 النانو تقنية  07.120

 الرعاية الصحية  تقنية  11

في تقنيات الرعاية الصحية. انظر  المعلومات #استخدام تشمل  تقنية  11.020.01

35.240.80    

 السحب بالتفريغ الهوائي )الخوائي(  تقنية   23.160
 التبريد تقنية   27.200
 المعلومات . األجهزة المكتبية  تقنية   35

   أمن # المعلومات تقنية   35.030

 المعلومات بصفة عامة  تقنية   35.020
الوسائل ، السبل  دترميز المعلومات المسموعة والمرئية والمتعد تقنية .  35.040

 الفنية لسالمة # المعلومات ، الخطوط المشفرة 
 اللغات المستخدمة في # المعلومات  تقنية .  35.060

 استخدامات # المعلومات  تقنية .  35.240
 استخدامات # المعلومات بصفة عامة  تقنية .  35.240.01
 استخدام # المعلومات في األعمال المكتبية  تقنية .  35.240.20

 استخدام # المعلومات في توثيق المعلومات والنشر  تقنية .  35.240.30
 استخدام الـ # في المعلومات ، التوثيق والنشر  تقنية .  35.240.30
 استخدام # المعلومات في األعمال المصرفية  تقنية .  35.240.40

 استخدام # المعلومات في الصرافة  تقنية .  35.240.40
 استخدام # المعلومات في الصناعة  تقنية .  35.240.50
 استخدام # المعلومات في النقل والتجارة  تقنية .  35.240.60

 تطبيقات # المعلومات في التجارة  تقنية   35.240.63

 تطبيقات # المعلومات في صناعة البناء والتشييد   تقنية   35.240.67

 تطبيقات # المعلومات في الزراعة تقنية   35.240.68

 تطبيقات # المعلومات في الخدمات البريدية   تقنية   35.240.69

 تطبيقات # المعلومات في التعليم تقنية   35.240.90

 استخدام # المعلومات في العلوم  تقنية .  35.240.70
 استخدام # المعلومات في الرعاية الصحية تقنية .  35.240.80
 استخدام # المعلومات في حقول أخرى  تقنية .  35.240.99

 تصوير الوثائق  تقنية  37.080
 تصوير البيانات المكتوبة  تقنية  37.100
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 تصوير البيانات المكتوبة بصفة عامة  تقنية  37.100.01
 المواد المستخدمة في # البيانات المكتوبة  تقنية .  37.100.20

 المواصفات األخرى المتعلقة بـ # البيانات المكتوبة  تقنية .  37.100.99
 النسيج والجلود   تقنية   59
 صناعة الجلود تقنية   59.140

 صناعة الجلود بصورة عامة  تقنية   59.140.01
 صناعة الجلود  #مواصفات أخرى تتعلق بـ  تقنية .  59.140.99
 الغذاء  تقنية   67

 الكيميائية  تقنية   71
 الخشب  تقنية   79

 صناعة الخشب تقنية   79.020

 الورق  تقنية   85
 اإلنشاءات تقنية   91.200
 المواد المستخدمة في # البالستيك  تقوية .  59.100
 المواد المستخدمة لـ # المركبات النسيجية  تقوية .  59.100

 المواد المستخدمة لـ # المركبات النسيجية بصفة عامة  تقوية .  59.100.01
 مواد أخرى مستخدمة لـ # المركبات النسيجية  تقوية .  59.100.99

 الصحية بصفة عامة خدمات الرعاية تقويم  11.020.10
*تشمل دور الرعاية. رعاية الخرف . المساعدة المعيشية . 

الجراحة التجميلية.خدمات المعالجة اليدوية لــ# العمود الفقري. 

 الخ

 أدوات الـ # والقشط  تقوير .  25.100.25
 التأثيرات البينية  تقويم   13.020.30
 أجهزة # الطاقة . المحوالت . التغذية الكهربائية الثابتة  تقويم .  29.200

 طبقة التقويم تقويم .  35.100.60
 مبادئ عامة . مصطلحات . # . توثيق  تقييس .  01
 )مصطلحات(مبادئ عامة . المصطلحات الفنية . الـ # التوثيق  تقييس .  01.040.01

 قواعد عامة  التقييس   01.120
 منح الشهادات للمنتج والشركات # المطابقة  تقييم .  03.120.20

اآلالت والمعدات الخاصة باللف والـ # والفرز حسب الحجم  تكوير .  59.120.20
 ولف القطن المغزول على رافدة 

 الميكانيكي للمعدات اإللكترونية  التكوين  31.240
 معدات و# السطح  تكوين .  47.020.50
 عناصر التربة المتعلقة بـ # األرض  تكوينات .  93.020

 أجهزة التهوية . المراوح . أجهزة # الهواء  تكييف .  93.120
إطار بناء الهيكل ، التنظيف ، إذابة الصقيع ، وسائل إزالة  تكييف .  43.040.60

للركاب ومقصورة القيادة ،  الرطوبة والتدفئة ، أنظمة # الهواء
 المرايا ، الحوامل فوق سطح العربة ، الخ.

 نظم التهوية والـ # التدفئة  تكييف .  47.020.90
 أجهزة التهوية والتكييف  تكييف .  73.100.20
 أنظمة التهوية و# الهواء  تكييف .  91.140.30
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 أجهزة الـ # المنزلية والتجارية والصناعية  تكييف .  97.100
 تشمل الميكروسكوب ، الـ # ، الخ  تلسكوب .   37.020

 أجهزة المصعد الكبلي )#( تلفريك .  45.100
 معدات لتشييد القطارات والـ # وصيانتها  تلفريك .  45.120
 أجهزة االستقبال التلفزيوني  تلفزيوني .  33.160.25

 البث اإلذاعي والتلفزيوني  تلفزيوني .  33.170
 والفاكس تلكس   33.040.70
 أجهزة الـ # أجهزة الفاكس  تلكس .   33.050.30

 آالت # وتجليخ  تلميع .   25.080.50
 إعداد السطح للدهان ، التنظيف ، إزالة الشحوم ، الـ # ، الخ  تلميع .  25.220.10

 األصباغ والـ #  تلميع .  87.040

المكانس الكهربائية ، آالت تنظيف األرضيات ، آالت #  تلميع .   97.080
 األرضيات ، الخ 

 التلوث ، التحكم في الـ # والمحافظة على البيئة  تلوث .  13.020.40
 تشمل # التربة ، تعرية التربة ، تحلل التربة ، الخ  تلوث .  13.080.01

 المرشحات ، مانعات التسرب و# السوائل  تلوث .  23.100.60
 التركيبات والـ# في المباني  تمديدات .  91.140
 التركيبات والـ # في المباني بصفة عامة  تمديدات .  91.140.01

 المدفونة أو على سطح األرض  التمديدات .  93.025
 المحطات الفرعية ، كابح # التيار  تموج .  29.240.10
 التفاوت ، الـ # النمطي ، الخ  تناسب .  91.010.30

 مكثف اإللكترولتي التنتالمي  تنتالمي .  31.060.40
 األثاث  تنجيد   97.140
الجبلية ، كرة القدم ، الـ # السباحة ، الغطس ،  ةمعدات الرياض تنس .  97.220.40

 الخ 

 الصيانة ، التنظيف  تنظيف .   03.080.10
 الفنادق والمطاعم والمغاسل والـ # والنقل ، الخ  تنظيف .  03.080.30
معدات # الشوارع ، حاويات النفايات ، معدات حرق النفايات ،  تنظيف .  13.030.40

معدات جمع النفايات ، معدات التخلص من القمامة وأماكن 
 الطمر ، الخ 

 إعداد السطح للدهان ، الـ# إزالة الشحوم ، التلميع ، الخ  تنظيف .  25.220.10
إطار بناء الهيكل ، الـ # إذابة الصقيع ، وسائل إزالة الرطوبة  تنظيف .   43.040.60

والتدفئة ، أنظمة تكييف الهواء للركاب ومقصورة القيادة ، 
 المرايا ، الحوامل فوق سطح العربة، الخ .

المكانس الكهربائية ، آالت # األرضيات ، آالت تلميع  تنظيف .   97.080
 األرضيات ، الخ 

علم االجتماع ، الخدمات .  # وإدارة الشركات . اإلدارة . النقل  تنظيم .  01.040.03
 )مصطلحات( 

 علم االجتماع . الخدمات . # وإدارة الشركات . اإلدارة . النقل  تنظيم .  03
 المعايير األخرى ذات الصلة بـ # الشركات وإدارتها  تنظيم .  03.100.99

 النسل . منع الحمل باألجهزة  تنظيم .  11.200
 أدوات # المخازن واألسواق  تنظيم .  97.130
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 أدوات # المخازن واألسواق بصفة عامة  تنظيم .  97.130.01
 أجهزة التخدير والـ # واإلفاقة  تنفس .  11.040.10

 أجهزة وقاية الـ # )الكمامات(  تنفس .  13.340.30
بناء المنصات البحرية باستثناء بناء المنشآت البترولية والغاز  تنقيب .  47.020

 الصناعي ، والمنصات الـ # في أعماق البحر
االكتشاف ، التطور ، أعمال البحث عن المعادن ، أعمال الحفر  التنقيب .  73.020

 ، بناء المناجم ، عمليات المناجم ، معالجة المعادن ، الخ 
 معدات الـ # في أعماق البحار  تنقيب .  73.100.30
 الداخلية  التهوية .  13.040.20

 أجهزة الـ # المراوح . أجهزة تكييف الهواء  تهوية .   23.120

 نظم الـ # والتكييف والتدفئة  تهوية .   47.020.90
 أجهزة لـ # والتكييف  تهوية .   73.100.20

 أنظمة الـ # وتكييف الهواء  تهوية .   91.140.30
 اللواحق )#( الكهربائية  توابع .  29.120
 اللواحق )#( الكهربائية بصفة عامة  توابع .   29.120.01
 الكهربائية األخرى  التوابع   29.120.99

 المكونات والـ # ألجهزة االتصاالت بصفة عامة  توابع .  33.120.01
 المكونات والـ # األخرى  توابع .  33.120.99
 ملحقات معدات الرفع )#( توابع .  53.020.30

 المواد والـ # الالزمة لألغذية  توابع .  55.040
 . المواد المضافة لألغذية والبهارات التوابل   67.220
 والبهارات التوابل   67.220.10

 و آالت ضبط التوازن التوازن  21.120.40
 الكهرومغناطيسي التوافق  33.100
 الكهرومغناطيسي بصفة عامة التوافق   33.100.01

 مجاالت أخرى ذات صلة بالـ # الكهرومغناطيسي توافق .  33.100.99
 الحدود والتوافقات .توافقات   17.040.10
 التزاوج و الـ # عند الحيوانات توالد .  65.020.30

 مبادئ عامة . مصطلحات . تقييس . توثيق توثيق .  01

مبادئ عامة . المصطلحات الفنية . التقييس . الـ #  توثيق .  01.040.01
 )مصطلحات(

 المنتجات الفنية توثيق   01.110

 المكتبات ونظم األرشيفعلم  التوثيق .  01.140.20
الجهد الكهربائي ، المصطلحات العامة للكهرباء ، الـ #  توثيق .  29.020

الكهربائي ، الجداول الكهربائية ، السالمة ، اختبار مخاطر 
 الحريق ، الخ

 استخدام التقنية في المعلومات ، الـ # والنشر توثيق .  35.240.30
 الهيدروليكية التوربينات .  27.140
 نظم الـ # الهوائية والمصادر األخرى للطاقة توربينات .  27.180

 الشراء . الـ # . األسواق العسكرية توريد .  03.100.10
 شبكات نقل و# القدرة بصفة عامة  توزيع .  29.240.01
 خطوط نقل و# الطاقة  توزيع .  29.240.20
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 أجهزة أخرى ذات صلة بشبكات نقل و# القدرة الكهربائية  توزيع .  29.240.99
 أنظمة الـ # السلكية  توزيع .  33.060.40

 التعبئة و# البضائع  توزيع .  55
 التعبئة و# البضائع بصفة عامة  توزيع .  55.020
 البضائع بالشحن  توزيع  55.180

 البضائع بالشحن بصفة عامة  توزيع  55.180.01
 مواصفات أخرى خاصة بـ # البضائع بالشحن  توزيع .  55.180.99
 وآالت # الفردية )الذاتية(  التوزيع   55.230

 معدات التخزين وإعداد و# األسمدة  توزيع .  65.060.25
وسائل تخزين البترول والغاز الطبيعي ، أنظمة الـ # ، خطوط  توزيع .  75.200

 النقل ، محطات البترول ، وسائل الـ # ، الخ 
 القضبان الكهربائية ومنها قضبان الـ # ، الخ  توصيل .  29.060.10

 قطع الـ # الكهربائية  توصيل .  29.120.20
 أجهزة الـ # البصرية الليفية  توصيل .  33.180.20
 المشترك لألنظمة المفتوحة  التوصيل   35.100

 المشترك لألنظمة المفتوحة بصفة عامة  التوصيل   35.100.01
 معدات الـ # والوصالت البينية  توصيل .  35.200
 نظم الـ # عن الحركة )الكوابح(  توقف .  43.040.40

 آليات نقل الحركة وعوامل الـ # عن الحركة  توقف .  43.040.50
 مجموعات التوليد  توليد .   29.160.40
 األدوات المستخدمة في العمل مع التيار  تيار .   13.260

 ملحقات الـ # الكهربائي  تيار .   29.120.70
 المحطات الفرعية . كابح تموج التيار  تيار .   29.240.10
  التيتانيوم  49.025.30

 وسبائك التيتانيوم  التيتانيوم  77.120.50
 منتجات التيتانيوم تيتانيوم .  77.150.50
 ابتعاثات المصادر الثابتة  ثابتة .  13.040.40

 الصهاريج والخزانات الثابتة  ثابتة .   23.020.10
 التركيبات الكهربائية الـ # لسكك الحديدية   ثابتة .   29.280

 المقاومات الثابتة  ثابتة .   31.040.10
 المكثفات الثابتة ثابتة .   31.060.10

 الخاليا والبطاريات الـ # الحمضية  ثانوية .  29.220.20
 الخاليا والبطاريات الـ # القلوية  ثانوية .  29.220.30
صيد الـ # البحرية والزواحف ، جمع وتربية الرخويات المائية  ثدييات .  65.150

رى كما يشمل المعدات والمنظمات خوالمنتوجات البحرية األ
 للصيد وتربية األسماك ، الخ 

 الجوانب العامة المتصلة بالـ # في المنتج  ثقة .   03.120.01
 في المنتج ومكانته وتحمله لالستخدام ، الخ  الثقة   21.020

 ور المعدات الـ #يس ثقيلة .  53.040.20
  ثالجات   97.040.30
 المعادن الـ # لطب األسنان  ثمينة .  11.060.10
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 المعادن الـ # ، األحجار الكريمة وشبة الكريمة  ثمينة .  39.060
 مقوم موحد )#( ثيرستورز .  31.080.20

 العتلة ، الملقط ، الخ  جاروف .  53.120
معدات القياس ، االستخدام الصناعي ألشعة إكس وأشعة # ،  جاما .   19.100

 أجهزة كشف التسرب اإلشعاعي ، الخ 
 األغذية المعلبة والـ # الصنع  جاهزة .  67.230

 األسمنت والـ # والجير والمالط  جبس   91.100.10
معدات الرياضة الـ # ، كرة القدم ، التنس ، السباحة الغطس ،  جبلية .  97.220.40

 الخ 

  الجبن   67.100.30

 الكهربائية . الرسوم البيانية . المخططات . الجداول   01.100.25
الجهد الكهربائي ، المصطلحات العامة للكهرباء ، التوثيق  جداول .  29.20

الكهربائي ، الـ # الكهربائية ، السالمة ، اختبار مخاطر الحريق 
 ، الخ 

 والفواصل والواجهات  الجدران   91.060.10
 الشجر والكتل الخشبية  جذوع   79.20
 األسوار ، البوابات ، األقواس والقباب ، الـ # ، الخ  جراجات .   91.090

 أدوات الـ # وموادها  جراحة .  11.040.30
 أدوات الربط الخاصة بـ # واستبدال األعضاء وتقويمها  جراحة .  11.040.40
 جودة الهواء في غرف الـ #  جراحة .  11.080

 طرق التعقيم ، تطهير أجواء غرف الـ # ، الخ  جراحة .  11.080.01
األسرة ، طاوالت الـ # ، قفازات اليدين الطبية ، حافظات  جراحة .  11.140

 المواد الحادة المستهلكة ، الخ

 الصحية بصفة عامة خدمات الرعاية الجراحة  11.020.10
*تشمل دور الرعاية. رعاية الخرف . المساعدة المعيشية . # 

 التجميلية.خدمات المعالجة اليدوية لتقويم العمود الفقري. الخ

11.140 
 

األسرة ، طاوالت الـ # ، قفازات اليدين الطبية ، حافظات  جراجة. 
 المواد الحادة المستهلكة ، الخ

 الحفارات ، شيوالت التحميل ، ماسحات األرض ، الخ الجرارات ،  53.100

 والسيارات المقطورة الزراعية الجرارات  65.060.10

برك السباحة ، المالعب الرياضية ، ميادين السباق و الـ # ،  جري .  97.220.10
 الخ

 نظائرية مشعة جزيئات  13.020.50

 العشب ، معدا زراعة الزيتون ومنتجاته جزازات  65.060.70

نشافات الشعر ، أواس الحالقة ، مكينات الحالقة ، فرش  جسم .  97.170

 األسنان ، أدوات التدليك ، أجهزة معالجة الـ # باألشعة ، الخ

الروافع المتنقلة ، روافع األبراج ، الروافع الذراعية ، الروافع  جسور .  53.202.20

 ذات الـ # ، الخ 

 إنشا الكباري )#( جسور .  93.040

 الفلك. علم األرض . الجغرافيا جغرافيا .  07.040
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 المعلومات الـ # الرقمية جغرافية .  35.240.70

 آالت جالخة جالخة .  25.080.30

 مانعات التسرب . # الحشو جلب .   21.140

 العازلة الكهربائية الجلب  29.080.20

 والفراء الجلد  59.140.30

اليدوية والمحافظ واألطراف الجلدية ، وغيرها  الحقائب والشنط جلد .  59.140.35

 من المنتوجات المصنوعة من مواد غير الـ # الطبيعي

 أآلالت واألجهزة الخاصة بصناعة ال # والفراء جلد .  59.140.40

 المنتوجات الجلدية جلدية  59.140.35

 تقنية النسيج و الـ # )مصطلحات( جلود .  01.040.59

 تقنية صناعة الجلود جلود .  59.140

 تقنية صناعة الـ # بصورة عامة  جلود .  59.140.01

 عمليات ومواد صناعة الجلود جلود .  59.40.10

 الخام و # المدبوغة وغير المدبوغة الجلود ،  59.140.20

 موصفات أخرى تتعلق بتقنية صناعة الجلود جلود .  59.140.99

 الهوكي على الجليدمعدا رياضة  جليد .  97.220.20

معدات تنظيف الشوارع ، حاويات النفايات ، معدا حرق  جمع .  13.030.40

النفايات ، معدات الـ # النفايات ، معدات التخلص من القمامة 

 وأماكن الطمر ، الخ

مركبات # النفايات ومكونات و أنظمة المركبات المعدة  جمع .  43.160

 لألغراض الخاصة 

صيد الثديات البحرية والزواحف ، # وتربية الرخويات المائية  .جمع   65.150

والمنتوجات البحرية األخرى. كما يشمل المعدات والمنشآت 

 للصيد وترية األسماك ، الخ

 وسائل اإلدارة بالـ # ومكوناتها جنازير .  21.220.30

الكهربائي ، المصطلحات العامة للكهرباء ، التوثيق الكهربائي ،  الجهد  29.020

 الجداول الكهربائية ، السالمة ، اختبار مخاطر الحريق ، الخ 

 مفاتيح القطع والوصل التحكم ذات الـ # العالي جهد .  29.130.10

 مفاتيح القطع والوصل التحكم ذات الـ # المنخفض جهد .  29.130.20

 األحذية والـ # جوارب .  61.060

المالبس الداخلية ، مالبس النوم ، المالبس التريكو ، المالبس  جوارب .  6.020

 العسكرية ، الـ # ، الخ

 نظم االتصاالت الدولية للهاتف الجوال جوال .  33.070.50

 الهواء في غرف الجراحة جودة   11.080

 للمنتجات المعدنية غير الحديديةاألبعاد ومستويات الـ #  جودة .  77.150

  الجودة  03.120
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 بصفة عامة  الجودة  03.120.01

 إدارة الـ # وتأكيدها جودة .  03.120.10

 مواصفات أخرى تتعلق بالجودة  جودة .   03.120.99

 الهواء  جودة   13.040

 الهواء بصفة عامة  جودة  13.040.01

 ذات عالقة بـ # الهواءمواصفات أخرى  . جودة  13.040.99

 الماء جودة   13.060

 الماء بصفة عامة جودة   13.060.01

 اختبار# الماء بصفة عامة . جودة  13.060.45

 مواصفات أخرى تتعلق بـ # الماء جودة .  13.060.99

 التربة . علم التربة   جودة   13.080

 التربة وعلم التربة بصفة عامة جودة   13.080.01

 اختبار # التربة بصفة عامة  جودة .  13.080.05

تصنف المواصفات التي تتناول مستويات الـ # وأشكال  جودة .  77.140

 المنتجات للحديد والصلب مع التقسيمات الفرعية المالئمة

 األبعاد ومستويات الـ # لمنتجات الحديد والصلب جودة .  77.140

 # )ال يصدأ ( الصلب عالي الـ جودة .  77.140.20

 النقل الـ # جوي .  03.220.50

 يشمل معدات التحكم في النقل الـ # وطرق تركيبها  جوي .  93.120

 الجيولوجيا . علم األرصاد الـ # . علم المياه جوية .  07.060

 اإلسمنت والجبس والـ # والمالط جير .   91.100.10

 )المطياف( ، أجهزة قياس # ، الخ سبكتروسكوب جيوجيسية .  7.180.30

 علم األرصاد الجوية . علم المياه الجيولوجيا  07.060

األسرة ، طاوالت الجراحة ، قفازات اليدين الطبية ، حافظات  حادة .  11.140

 الواد الـ # المستهلكة ، الخ

 الرسم البياني بالحاسب حاسب .  35.140

 بمساعدة الحاسبالتصميم  حاسب .   35.240.10

 التصوير الشعاعي الطبقي بواسطة الحاسب حاسب .  35.240.80

 الحواسب الشخصية ، اآلالت الـ # ، الخ حاسبة .  35.160
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األسرة ، طاوالت الجراحة ، قفازات اليدين الطبية ، # الواد  حافظات .   11.140

 الحادة المستهلكة ، الخ

 الملح ، الخل والمواد الحافظة  حافظة .  67.220.20

  الحافالت  43.080.20

 مواد # )صنفرة( حاكة .  25.100.70

معدات تنظيف الشوارع ، # النفايات ،معدت حرق النفايات ،  حاويات .  13.030.40

معدت جمع النفايات ، معدات التخلص من القمامة وأماكن 

 الطمر ، الخ

 والشحنالنقل  حاويات .  43.080.10

 الشحن حاويات  47.020.85

 الصغيرة لحفظ السوائل مع أغطيتها الحاويات  55.100

 الصغيرة من البالستيك والمعدن الحاويات  55.120

 األيروسول حاويات  55.130

أعدت خصيصاً لنقل السوائل ، كما تشمل البراميل وعلب  حاويات  55.140

 الخالصفيح الكبيرة لشحن المواد بحراً ، 

 لنقل المواد الصلبة والبضائع والمواد ذات األحجام الكبيرة حاويات  55.160

 المنقولة جواً والمنصات النقالة والشباك الحاويات  55.180.30

 مشاريع التغذية والواد و األدوات ذات الصلة بمياه الشرب حاويات  67.250

 المعادن الـ # لليورانيوم حاوية .   27.120.30
 وسائل اإلدارة بالـ # واألسالك )الكابالت( حبال .  21.220.20
  الحبال   59.080.50

 أسالك الصلب و# الصلب وسالسل الربط  حبال .  77.140.65
 اإلنشاءات ذات الـ # المعلقة )الهوائيات(  حبال .  93.110
  الحبر   87.080

 معدات بذر وزرع الحبوب حبوب .  65.060.30
 والبقول والمنتجات المشتقة  الحبوب   67.060
 الدهون وزيوت الطعام . الـ # الزيتية  حبوب .  67.200

 الزيتية  الحبوب   67.200.20
 التراب ، الرمل ، الطين ، اإلردواز ، الـ # ، الطوب ، الخ  جر .ح  91.100.15
 أجهزة قياس الـ # ، الكتلة ، الكثافة ، اللزوجة  حجم .   17.60

 تحليل # الجسيمات . المنخل  حجم .   19.120
اآلالت والمعدات الخاصة باللف والتكوير والتغليف والفرز  حجم .   59.120.20

 حسب الـ # ولف القطن المغزول على رافدة
 معدات وأجهزة القياس الحجمي  حجمي .  75.180.30

 والتوافقات الحدود   17.040.10
 أنابيب الـ # والفوالذ  حديد .  23.040.10
 سبائك الـ # بصفة عامة  حديد .  49.025.05

 خامات الحديد  حديد .  73.060.10
 أنواع الحديد  حديد .  77.080.10
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 التحليل الكيميائي لسبائك الـ # حديد .  77.100
 منتجات الـ # والصلب  حديد .  77.140

 منتجات الـ # والصلب بصفة عامة  حديد .  77.140.01
 مسبوكات الـ # والصلب  حديد .  77.140.80
 مشغوالت الـ # والصلب  حديد .  77.140.85

 منتجات الـ # والصلب األخرى  حديد .  77.140.99
 هندسة السكك الـ # )مصطلحات( حديدية .  01.040.45
 أنابيب معدنية ال حديدية  حديدية .  23.040.15

 الحديدية  كهندسة السك حديدية .  45
 هندسة السكك الـ # بصفة عامة  حديدية .  45.020

 مواد ومكونات هندسة السكك الحديدية  حديدية .  45.40

 مواد ومعدات للسكك الحديدية حديدية .  45.60
 مواد ومعدات السكك الـ # بصفة عامة  حديدية .  45.060.01
 قضبان ومكونات السكك الحديدية  حديدية .  45.080
 السبائك غير الـ # بصفة عامة  حديدية .  49.025.15

 األلياف المعدنية والحديدية  حديدية .  59.060.30
 المواد المعدنية الـ # بصفة عامة  حديدية .  73.060.01
 المعادن الـ # بصفة عامة  حديدية .  77.080.01

 المعادن غير الحديدية  حديدية .  77.120
 المعادن غير الـ # بصفة عامة  حديدية .  77.120.01
 المعادن األخرى غير الـ # وسبائكها  حديدية .  77.120.99

  الحديديةمنتجات المعادن غير  حديدية .  77.150
 منتجات المعادن غير الـ # بصفة عامة  حديدية .  77.150.01
 المنتجات األخرى للمعادن غير الحديدية حديدية .  77.150.99

 إنشاء السكك الحديدية  حديدية .  93.100
 هندسة نقل الـ # والطاقة )مصطلحات( حرارة .  01.040.27
 الديناميكا الحرارية وقياس درجة الحرارة حرارة .  17.200

 قياس الحرارة الحرارة   17.200.10
 قياس درجات الـ # تأدوا حرارة .  17.200.20

 هندسة نقل الـ # والطاقة  حرارة .  27

 قة بصفة عامة اهندسة نقل الـ # والط حرارة .  27.010
 استخالص الـ # العزل الحراري  حرارة .  27.220
 الصلب المعالج بالحرارة  حرارة .  77.140.10

سبائك الصلب ، الصلب المقاوم للصدأ ، الصلب المقاوم للـ # ،  حرارة .  77.140.20
 الخ 

 التقطيع الحراري  حراري .  25.160.10
 التقطيع الحراري  حراري .  25.160.30

 المعالجة األنودية ، إعادة الدهان ، الدهان الـ # ، الخ  حراري .  25.220.20
 استخالص الحرارة ، العزل الحراري  حراري .  27.220
 مقاوم حراري  حراري .  31.040.30

 الخزف المقاوم الحراري  حراري .  81.080



  

 121 ( ICS )التصنيف الدولي للمواصفات 

 موضــــــوع المواصـــفــــــــــة الكلمة  الرقم
 مواد العزل الـ # والصوتي  حراري .  91.100.60
 العزل الـ # للمباني  حراري .  91.120.10

 الديناميكا الـ # وقياس درجة الحرارة  حرارية .  17.200
 الديناميكا الـ # بصفة  حرارية .  17.200.01
 مواصفات أخرى عن الديناميكا الحرارية  حرارية .  17.200.99

 المعالجة الحرارية  حرارية .  25.200
 ل والمبادالت الحرارية جالمرا حرارية .  27.060.30
 المضخات الحرارية  حرارية .  27.080

 المبادالت الحرارية  حرارية .  71.120.30
 معدات # التربة  حرث .  65.060.20

 الصغيرة  انحراف   47.080

تشمل نظم االدارة البيئية . ونظم ادارة # المرور على الطرق .  حركة  03.100.70

 ونظم ادارة الطاقة. ونظم ادارة الرعاية الصحية .الخ

 والمشي  # الوسائل المساعدة على الـ حركة .  11.180.10

 وير المرنة وناقالت الحركة دوسائل الت حركة .  21.220
 وسائل اإلدارة المرنة وناقالت الـ # بصفة عامة  حركة .  21.220.01
 ور نقل الـ #يس حركة .  21.220.10

 وسائل اإلدارة المرنة وناقالت # األخرى  حركة .  21.220.99
 نظم التوقف عن الـ # )الكوابح(  حركة .  43.040.40
 آليات نقل الـ # وعوامل التوقف عن الحركة  حركة .  43.040.50

 أنظمة اإلشعال وأنظمة بدء الحركة  حركة .  43.060.50
أنظمة التحذير والتحكم في # المرور وطرق تركيبها )أجهزة  حركة .  93.080.30

ضبط السرعة ، تركيب إشارات المرور ، تحديد األرصفة ، 
 الفتحات األرضية للمرافق ، الخ( 

إنشاء سكك الترام ، إنشاء السكك الحديدية ، المركبات المعلقة  حركة .  93.100
 ركيبها ، الخ )الهوائية( ، معدات التحكم في # المرور وطرق ت

 الوقاية من الحريق  حريق .  13.220
 الوقاية من الـ # بصفة عامة  حريق .  13.220.01

 مركبات مكافحة الـ # حريق .  13.220.10

 الوقاية من الحريق  حريق .  13.220.20
 مة مواد البناء والعناصر للحريق ومقا حريق .  13.220.50

 مواصفات أخرى ذات صلة بالحماية من الحريق  حريق .  13.220.99
 المالبس الواقية ضد الـ # . طوق النجاة البحري  حريق .  13.340.10
الجهد الكهربائي ، المصطلحات العامة للكهرباء ، التوثيق  حريق .  29.340.10

الكهربائي ، الجداول الكهربائية ، السالمة ، اختبار مخاطر الـ 
 # ، الخ 

 مخدة الهواء ، # األمان واألدوات المساعدة في حوادث المرور  حزام .  43.040.80
اللحام بالغاز ، اللحام بالكهرباء ، لحام البالزما ، اللحام بالـ #  حزمة   25.160

 اإللكترونية ، تقطيع البالزما ، الخ 

 التحليل الحسي  حسي .  67.240



  

 122 ( ICS )التصنيف الدولي للمواصفات 

 موضــــــوع المواصـــفــــــــــة الكلمة  الرقم
المقصات ، أحواض تربية األسماك ، أدوات للحيوانات المنزلية  حشرات .  97.180

، شاحن البطاريات ، صائد الـ # ، والعات ، كبريت ، مشابك 
 الورق ، األقالم ، أقالم الرصاص ، الخ 

 المبيدات الـ # والمبيدات الزراعية الكيميائية األخرى حشرية .  65.100
لمبيدات الزراعية الكيميائية األخرى بصفة المبيدات الـ # وا حشرية .  65.100.01

 عامة 
 المبيدات الـ # والزراعية الكيميائية األخرى  حشرية .  65.100.99

 قضبان اللحام ، مواد الـ # ، الغازات ، الخ  حشو .  25.160.20
 معدات الحصاد  حصاد .  65.060.50
 ية . التركيبات والمعدات شالما حظائر   65.040.10

 آالت الـ # والتفريز  حفر .  25.080.20
 آالت حفر  حفر .  25.080.40
 أدوات الـ # . أدوات الـ # المخوش )غاطس الراس(  حفر .  25.100.30

التنقيب ، االكتشاف ، التطور ، أعمال البحث عن المعادن ،  حفر .  73.020
أعمال الـ # ، بناء المناجم ، عمليات المناجم ، معالجة المعادن 

 ، الخ 
 معدات الـ # واستكشاف المناجم  حفر .  73.100.30

 معدات استكشاف و# واستخراج البترول  حفر .  75.180.10
 اإللكتروليتية ، دهان الكاثود ، الدهان بالـ # الذاتي ، الخ الطبقة  حفر .  25.220.40
نظم معالجة النصوص ، تبادل النصوص ، عرض النصوص ،  حفظ .  35.240.20

 تصميم مواقع لـ # وثائق المكتب ، الخ 

 حاويات صغيرة لـ # السوائل مع أغطيتها  حفظ .  55.100
 براءات االختراع الـ # الفكرية  حقوق .   03.140
 الرسومات الفنية في # االتصال وتقنية المعلومات  حقول .  01.100.27

 استخدامات تقنية المعلومات في # أخرى  حقول .  35.240.99
نشافات الشعر ، أمواس الـ # ، مكينات الـ # ، فرش األسنان ،  حالقة .   97.170

 أدوات التدليك ، أجهزة معالجة الجسم باألشعة، الخ 

 آالت الحلب  حلب .   65.040.10
 والجلب المسننة  الحلقات   21.060.60
الخطاف )صنارة( ، # الربط )شكال( ، سالسل الربط ، الجبال  حلقات .   53.020.30

 السلكية ، الخ 

 اليدروكربوات العطرية )#( حلقية .  71.080.15
 األيس كريم والـ # المثلجة  حلوى .  67.100.40
 دبس السكر ، الـ # ، صنع الـ وبيعها ، العمل ، الخ  حلويات .  67.180.10

 ومنتجات األلبان  الحليب   67.100
 ومنتجات األلبان بصفة عامة  الحليب   67.100.01
 ومنتجات # المصنعة  الحليب   67.100.10

 من اإلشعاع النووي  الحماية   13.280
 البيئة  حماية .  13.20
 البيئة و# البيئة بصفة عامة  حماية .  13.020.01

 المواصفات األخرى ذات الصلة بـ # البية  حماية .  13.020.99



  

 123 ( ICS )التصنيف الدولي للمواصفات 

 موضــــــوع المواصـــفــــــــــة الكلمة  الرقم
السمية ، التحلل العضوي ، الـ # من التلوث . المعدات  حماية .  13.060

 المستخدمة وتركيبها 
 إنشاء السكك الحديدية  حديدية .  93.100

 هندسة نقل الـ # والطاقة )مصطلحات( حرارة .  01.040.27
 الحرارية وقياس درجة الحرارةالديناميكا  حرارة .  17.200
 قياس الحرارة الحرارة   17.200.10

 أدوا قياس درجات الـ # حرارة .  17.200.20
 هندسة نقل الـ # والطاقة  حرارة .  27
 هندسة نقل الـ # والطقاة بصفة عامة  حرارة .  27.010

 استخالص الـ # العزل الحراري  حرارة .  27.220

 الصلب المعالج بالحرارة  حرارة .  77.140.10
سبائك الصلب ، الصلب المقاوم للصدأ ، الصلب المقاوم للـ # ،  حرارة .  77.140.20

 الخ 
 التقطيع الحراري  حراري .  25.160.10
 التقطيع الحراري  حراري .  25.160.30
 ، إعادة الدهان ، الدهان الـ # ، الخ  المعالجة األنودية حراري .  25.220.20

 استخالص الحرارة ، العزل الحراري  حراري .  27.220
 مقاوم حراري  حراري .  31.040.30
 الخزف المقاوم الحراري  حراري .  81.080

 مواد العزل الـ # والصوتي  حراري .  91.100.60
 العزل الـ # للمباني  حراري .  91.120.10
 الديناميكا الـ # وقياس درجة الحرارة  حرارية .  17.200

 الديناميكا الـ # بصفة  حرارية .  17.200.01
 مواصفات أخرى عن الديناميكا الحرارية  حرارية .  17.200.99

 خطوط األنابيب واجزاءها للشبكة # )التدفئة المركزية(  الحرارية   23.040.07

 المعالجة الحرارية  حرارية .  25.200

 المراحل والمبادالت الحرارية  حرارية .  27.060.30
 المضخات الحرارية  حرارية .  27.080
 المبادالت الحرارية  حرارية .  71.120.30

 معدات # التربة  حرث .  65.060.20

 الصغيرة  انحراف   47.080
 الوسائل المساعدة على الـ والمشي  حركة .  11.180.10
 وسائل التكوير المرنة وناقالت الحركة  حركة .  21.220

 وسائل اإلدارة المرنة وناقالت الـ # بصفة عامة  حركة .  21.220.01
 سبور نقل الـ # حركة .  21.220.10
 وسائل اإلدارة المرنة وناقالت # األخرى  حركة .  21.220.99

 نظم التوقف عن الـ # )الكوابح(  حركة .  43.040.40
 آليات نقل الـ # وعوامل التوقف عن الحركة  حركة .  43.040.50
 أنظمة اإلشعال وأنظمة بدء الحركة  حركة .  43.060.50



  

 124 ( ICS )التصنيف الدولي للمواصفات 

 موضــــــوع المواصـــفــــــــــة الكلمة  الرقم
أنظمة التحذير والتحكم في # المرور وطرق تركيبها )أجهزة  حركة .  93.080.30

ضبط السرعة ، تركيب إشارات المرور ، تحديد األرصفة ، 
 الفتحات األرضية للمرافق ، الخ( 

إنشاء سكك الترام ، إنشاء السكك الحديدية ، المركبات المعلقة  حركة .  93.100
 ركيبها ، الخ )الهوائية( ، معدات التحكم في # المرور وطرق ت

 الوقاية من الحريق  حريق .  13.220
 الوقاية من الـ # بصفة عامة  حريق .  13.220.01

 مركبات مكافحة الـ # حريق .  13.220.10
 الوقاية من الحريق  حريق .  13.220.20
 مقامة مواد البناء والعناصر للحريق  حريق .  13.220.50

 مواصفات أخرى ذات صلة بالحماية من الحريق  حريق .  13.220.99
 المالبس الواقية ضد الـ # . طوق النجاة البحري  حريق .  13.34.10

الجهد الكهربائي ، المصطلحات العامة للكهرباء ، التوثيق  حريق .  20..29
الكهربائي ، الجداول الكهربائية ، السالمة ، اختبار مخاطر الـ 

 # ، الخ 
 مخدة الهواء ، # األمان واألدوات المساعدة في حوادث المرور  حزام .  43.040.80
اللحام بالغاز ، اللحام بالكهرباء ، لحام البالزما ، اللحام بالـ #  حزمة   25.160

 اإللكترونية ، تقطيع البالزما ، الخ 

 التحليل الحسي  حسي .  67.240
المقصات ، أحواض تربية األسماك ، أدوات للحيوانات المنزلية  حشرات .  97.180

، شاحن البطاريات ، صائد الـ # ، والعات ، كبريت ، مشابك 
 الورق ، األقالم ، أقالم الرصاص ، الخ 

 المبيدات الـ # والمبيدات الزراعية الكيميائية األخرى حشرية .  65.100
المبيدات الـ # والمبيدات الزراعية الكيميائية األخرى بصفة  حشرية .  65.100.01

 عامة 

 المبيدات الـ # والزراعية الكيميائية األخرى  حشرية .  65.100.99
 قضبان اللحام ، مواد الـ # ، الغازات ، الخ  حشو .  25.160.20
 معدات الحصاد  حصاد .  65.060.50

 . التركيبات والمعدات  الماية حظائر   65.040.10
 آالت الـ # والتفريز  حفر .  25.080.20

 آالت حفر  حفر .  25.080.40
 أدوات الـ # . أدوات الـ # المخوش )غاطس الراس(  حفر .  25.100.20

التنقيب ، االكتشاف ، التطور ، أعمال البحث عن المعادن ،  حفر .  73.20
أعمال الـ # ، بناء المناجم ، عمليات المناجم ، معالجة المعادن 

 ، الخ 
 معدات الـ # واستكشاف المناجم  حفر .  73.100.30

 معدات استكشاف و# واستخراج البترول  حفر .  75.180.10
 اإللكتروليتية ، دهان الكاثود ، الدهان بالـ # الذاتي ، الخ الطبقة  حفر .  25.220.40

 كفاءة استخدام الطاقة . # على الطاقة بصفة عامة  الحفاظ   27.015

نظم معالجة النصوص ، تبادل النصوص ، عرض النصوص ،  حفظ .  35.240.20
 تصميم مواقع لـ # وثائق المكتب ، الخ 



  

 125 ( ICS )التصنيف الدولي للمواصفات 

 موضــــــوع المواصـــفــــــــــة الكلمة  الرقم
 حاويات صغيرة لـ # السوائل مع أغطيتها  حفظ .  55.100
 براءات االختراع الـ # الفكرية  حقوق .   03.140

 الرسومات الفنية في # االتصال وتقنية المعلومات  حقول .  01.100.27
 استخدامات تقنية المعلومات في # أخرى  حقول .  35.240.99
نشافات الشعر ، أمواس الـ # ، مكينات الـ # ، فرش األسنان ،  حالقة .   97.170

 أدوات التدليك ، أجهزة معالجة الجسم باألشعة، الخ 

 آالت الحلب  حلب .   65.040.10
 والجلب المسننة  الحلقات   21.060.60
بال حالخطاف )صنارة( ، # الربط )شكال( ، سالسل الربط ، ال حلقات .   53.020.30

 السلكية ، الخ 

 ات العطرية )#(نيدروكربوهال حلقية .  71.080.15
 األيس كريم والـ # المثلجة  حلوى .  67.100.40

 ل ، الخ سوبيعها ، الع # دبس السكر ، الـ # ، صنع الـ حلويات .  67.180.10
 ومنتجات األلبان  الحليب   67.100
 ومنتجات األلبان بصفة عامة  الحليب   67.100.01
 ومنتجات # المصنعة  الحليب   67.100.10

 من اإلشعاع النووي  الحماية   13.280
 البيئة  حماية .  13.20
 البيئة و# البيئة بصفة عامة  حماية .  13.020.01

 ة ئالمواصفات األخرى ذات الصلة بـ # البي حماية .  13.020.99
السمية ، التحلل العضوي ، الـ # من التلوث . المعدات  حماية .  13.060

 المستخدمة وتركيبها 

 من الحوادث والكوارث  الحماية   13.200
 مواصفات أخرى ذات صلة بالـ # من الحريق  حماية .  13.220.99
 المواقع ذات الضغط المرتفع  حماية   13.240

 خوذة الرأس ، # العينين واألذنين ، الخ  حماية .  13.340.20
 قفازات # اليدين  حماية .  13.340.40
 الفيوزات وأدوات # من األحمال الزائدة  حماية .  29.120.50

 أجهزة السالمة وأنظمة الـ # حماية .  43.040.80
 المواد الكيميائية لـ # الخشب  حماية .  71.100.50

الزيوت المعدنية ، السوائل المستخدمة لألعمال المعدنية وكذلك  حماية .  75.100
 ة من الصدأ قتالمستخدمة للـ # المؤ

ً  الحماية  91.120  للمباني داخلياً وخارجيا
 للمباني داخلياً وخارجياً بصفة عامة  الحماية  91.120.01
 ضد الزالزل واالهتزازات الحماية  91.120.25

 من الصواعق  الحماية  91.120.40
 مواصفات أخرى عن # المباني حماية .  91.120.99
 مواصفات المعدات المنزلية لـ # األطفال  حماية .  97.190

 الخاليا والبطاريات الثانوية الحمضية  حمضية .  29.220.20
 تنظيم النسل . منع الـ # باألجهزة  حمل .  11.200
 األعمدة المجوفة والـ # القطع  حواجز .  77.140.75
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 الحماية من الـ # والكوارث  حوادث .  13.200
تشمل مخدة الهواء ، حزام األمان واألدوات المساعدة في #  حوادث .  43.040.80

 المرور 

 األنظمة المتعددة الوسائط وأجهزة الـ # عن بعد  حوار .  33.160.60

 السحابية   الحوسبة    35.21

 أنظمة الـ # الصغيرة  حواسب .  35.160
 واالخالق الحوكمة   03.100.02

 نتاج دورة الحياة  حياة .  13.020.60
 الخيوط المزوية والمجعدة وخيوط الحياكة  حياكة .  59.080.20

 المواد الغذائية للحيوانات  حيوانات .  65.120

المقصات ، أحواض تربية األسماك ، أدوات للـ # المنزلية ،  حيوانات .  97.180
شاحن البطاريات ، صائد الحشرات ، والعات ، كبريت، 

 مشابك الورق ، األقالم، أقالم الرصاص ، الخ 
 اللحوم . منتجات اللحوم والمنتجات الـ # األخرى  حيوانية .  67.120
 المنتجات الـ # بصفة عامة  حيوانية .  67.120.01

 منتجات # أخرى  حيوانية .  67.120.99
 الزيوت والدهون الـ # والنباتية  حيوانية .  67.200.10
علم السموم . التحاليل الـ # . نظم الفحص في الزجاج . التحكم  حيوية .  11.100

 في الشوائب . تحليل الدم والبول . الخ 

 الوقود #  الحيوي    75.160.40

 الخوابير ومجاري الـ # . المخددات  خابور .  21.120.30
تشمل ادارة االحداث في # )الهواء الطلق( . مكاتب المعلومات  الخارج  03.200.01

 السياحية .الخدمات السياحية .الفنادق .الخ

 الحماية للمباني داخلياً و# بصفة عامة  خارجياً .  91.120.1

 خطوط األنابيب واجزاءها ألنظمة نقل المياة # الخارجية   23.040.03

 خطوط األنابيب واجزاءها ألنظمة الصرف الصحي # الخارجية   23.040.05

 معالجة السطح والطبقة الخارجية  خارجية .  25.220

 معالجة السطح والطبقة الـ # بصفة عامة  خارجية .  25.220.01

 التركيبات الكهربائية لالستخدامات الخارجية  خارجية .  29.260.10
 الهياكل الـ # للمباني  خارجية .  91.090

 األنظمة الـ # لنقل الماء  خارجية .  93.025
 أنظمة تصريف مياه الصرف الصحي الـ # ، خارجية .  93.030
 الجلود الـ # والجلود المدبوغة وغير المدبوغة  خام .  59.140.20

 لبترول الخام ا خام .  75.040
 المواد الـ # والزجاج الخام  خام .  81.040.10
 الخزف الخام  خام.   81.060.10

 المواد الـ # للمطاط وأنواع البالستيك  خام.   83.040
 المواد الـ # للمطاط وأنواع البالستيك بصفة عامة  خام.   83.040.01
 )عصارة المطاط( والمطاط الخام الالتكس خام.   83.040.10

 الحديد خامات  73.060.10
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 المنجنيز خامات  73.060.20
 الكروم خامات  73.060.30

 األلمنيوم خامات  73.060.40
 الحبوب، الذرة، الدقيق ، منتجات الـ # ، الخ  خبز .  67.060
الشركات . اإلدارة . النقل علم االجتماع ، الـ # . تنظيم وإدارة  خدمات .  01.040.03

 )مصطلحات(

 علم االجتماع الـ # . تنظيم وإدارة الشركات . اإلدارة . النقل  خدمات .  03
 الخدمات  خدمات .  03.080
 بصفة عامة  الخدمات   03.080.01

 الصناعية الخدمات   03.080.10

 المقدمة للشركات الخدمات   03.080.20
 المقدمة للعمالء الخدمات   03.080.30

 للفنادق والمطاعم ومغاسل المالبس  خدمات  03.080.30
 األخرى الخدمات  03.080.99
تشمل ادارة االحداث في الخارج )الهواء الطلق( . مكاتب  الخدمات  03.200.01

 المعلومات السياحية .الخدمات السياحية .الفنادق .الخ

 الترفيهية الغوص تشمل # خدمات  03.200.99

 النقل على الطرق خدمات  03.220.20

 السكك الحديدية خدمات  03.220.30
 البريدية  الخدمات  03.240

 الصحية بصفة عامة الرعاية خدمات  11.020.10
*تشمل دور الرعاية. رعاية الخرف . المساعدة المعيشية . 

 الفقري. الخالجراحة التجميلية.# المعالجة اليدوية لتقويم العمود 
األمنية ، اإلجراءات األمنية ، أجهزة اإلنذار ضد اللصوص .  الخدمات  13.310

المعدات والمواد الصامدة ضد اللصوص ، أجهزة اإلنذار ضد 
 سرقة السيارات ، الخزائن اآلمنة، غرف التخزين ، الخ 

 االتصاالت واستخدامها  خدمات  33.030
 االتصاالت النقالة  خدمات  33.070
 االتصاالت النقالة بصفة عامة  خدمات  33.070.01

 رى لالتصاالت النقالة خأ خدمات  33.070.99
 الشبكة المتكاملة الرقمية  خدمات  33.080
شبكات البيانات المحلية ، شبكات المعلومات اإلقليمية، شبكات  خدمات .  35.110

واسعة ، شبكات الـ # المتكاملة الخاصة ،  المعلومات لمنطاق
 الخ 

 تطبيقات تقنية المعلومات في # البريدية   الخدمات    35.240.69

 النقل الجوي ، وطرق تركيبها  خدمات  93.120
 النقل البحري خدمات  93.140
الرموز الخطية لالستخدام على الرسومات الهندسية اآللية  خرائط .  01.080.30

والرسومات اإلنشائية. المخططات والـ # وغيرها من وثائق 
 المنتجات الفنية

 أدوات الخراطة  خراطة .  25.100.10
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 ومجموعات الخراطيم  الخراطيم  23.040.70
 مانعات التسرب من األنابيب ومجموعة الخراطيم خراطيم .  23.040.80

  الخراطيم  83.140.40
 الصلب المقوى ألغراض الخرسانة  خرسانة .  77.140.15
 ومنتجات الخرسانة  الخرسانة  91.100.30

 قاالت ، خالطات الـ # ، آالت بناء الطرق ، الخ سال خرسانة .  91.220

 الصحية بصفة عامة خدمات الرعاية الخرف  11.020.10
*تشمل دور الرعاية. رعاية  #. المساعدة المعيشية . الجراحة 

 التجميلية.خدمات المعالجة اليدوية لتقويم العمود الفقري. الخ

الخدمات األمنية ، اإلجراءات األمنية ، أجهزة اإلنذار ضد  خزائن .  13.310
اللصوص ، المعدات والمواد الصامدة ضد اللصوص ، أجهزة 
اإلنذار ضد سرقة السيارات ، الـ # اآلمنة، غرف التخزين ، 

 الخ 

 الصهاريج والـ # الثابتة  خزانات .  23.020.10
 صناعة الزجاج والـ # )مصطلحات(  خزف .  01.040.81
 المواد العازلة من الـ # والزجاج  خزف .  29.035.30

 المكثفات من الـ # والميكا خزف .  31.060.20
 صناعة الزجاج والـ # )السيراميك( خزف .  81
 (والـ # )السيراميكعمليات صناعة الزجاج  خزف .  81.020

  الخزف  81.060
 بصفة عامة  الخزف  81.060.01
 الخام الخزف  81.060.10
 منتجات الخزف  خزف .  81.060.20

 العطور  الخزف   81.060.30
 مواصفات أخرى تتعلق بالخزف  خزف .  81.060.99
 المقاوم الحراري  الخزف  81.080

 معدات صناعة الزجاج والخزف  خزف .  81.100
 الكربون األسود ، الـ # الصيني ، الخ  خزف .  83.040.20
 تقنية الـ # )مصطلحات( خشب.  01.040.79

 المواد الكيميائية لحماية الخشب  خشب.  71.100.50
 منتجات الفحم ، فحم الكوك ، الـ # الصخري ، الـ # ، الخ  خشب.  75.160.10
 تقنية الخشب  خشب.  79

 األرضيات ، الرصف بالـ # ، المقابض الخشبية ، الخ  خشب  79.080
 تقنية صناعة الخشب  خشب .  79.020
 والكتل الخشبية المقطوعة واألشجار المنشورة  الخشب   79.040

 لحاء الـ # ومنتجاته  خشب .  79.100
 معدات النجارة وأشغال الخشب  خشب .  79.120
 معدات النجارة وأشغال الـ # بصفة عامة  خشب .  79.120.01

 معدات النجارة وأشغال الـ # األخرى خشب .  79.120.99
 المقطوع  الخشب   97.040
 األلواح ذات األساس الخشبي  خشبي .  79.060
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 األلواح ذات األساس الـ # بصفة عامة  خشبي .  79.060.01
 األلواح ذات األساس الـ # األخرى  خشبي .  79.060.99

 خشب األرضيات ، الرصف بالخشب ، المقابض الـ # ، الخ خشبية .  79.080
 جذوع الشجر والكتل الـ # خشبية .  79.020
 الخشب والكتل الـ # المقطوعة واألشجار المنشورة  خشبية .  79.040

 آالت األشغال الـ # خشبية .  79.120.10
 أدوات األشغال الـ # خشبية .  79.120.20
 المباني الخشبية  خشبية .  91.080.20

 المنتج الهندسية   خصائص   17.040.40

 الفواكه والخضروات  خضروات.  67.080

 الفواكه والـ # والمنتجات المشتقة بصفة عامة  خضروات.  67.080.01
 والمنتجات المشتقة  الخضروات  67.080.20
)صنارة( ، حلقات الربط )شكال( ، سالسل الربط، الحبال  الخطاف  53.020.30

 السلكية، الخ 

النفايات اإلشعاعية ، نفايات المستشفيات ، الجثث . النفايات الـ  خطرة .  13.030.30
 # األخرى 

 الوقاية من األشياء الخطرة  خطرة .  13.300

 األنابيب ومكوناتها  خطوط  23.040
 األنابيب ومكوناتها بصفة عامة  خطوط  23.040.01

 األنابيب واجزاءها ألنظمة نقل المياة الخارجية خطوط   23.040.03

 األنابيب واجزاءها ألنظمة الصرف الصحي الخارجية خطوط   23.040.05

 األنابيب واجزاءها للشبكة الحرارية )التدفئة المركزية( خطوط   23.040.07

 نقل وتوزيع الطاقة  خطوط  29.240.20
 الهاتف ، الربط والدوائر  خطوط  33.040.50
ترميز المعلومات المسموعة والمرئية والمتعدد الوسائل ، السبل  خطوط.  35.040

 الفنية لسالمة تقنية المعلومات ، الـ # المشفرة 

وسائل تخزين البترول والغاز الطبيعي، أنظمة التوزيع ، #  خطوط.  75.20
 النقل ، محطات البترول ، وسائل التوزيع ، الخ 

 الرموز الخطية  خطبة.  01.080

 الرموز الـ # بصفة عامة  خطبة.  01.080.01
 الرموز الـ # لالستخدام على المعدات الخاصة  خطبة.  01.080.20
الرموز الـ # لالستخدام على الرسومات الهندسية اآللية  خطبة.  01.080.30

والرسومات اإلنشائية . المخططات والخرائط وغيرها من 
 وثائق المنتجات الفنية 

 الرموز الـ # المستخدمة الرسم الفنية   خطبة.  01.080.30
المستخدمة في تقنية المعلومات الرسومات الفنية  #الرموز الـ  خطبة.  01.080.50

 لالتصاالت وغيرها من وثائق المنتجات الفنية 

 رموز # مكتوبة أخرى  خطبة.  01.080.99
 قياس الصوتيات و# الضوضاء بصفة عامة  خفض .  17.140.01
 القياسات الصوتية و# الضجيج بصفة عامة  خفض .  17.140.01
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 السطح ، الـ # والمواد الحافظة  خل .  67.220.20
 الخرسانة ، آالت بناء الطرق ، الخ  #السقاالت ،  . تاطخال  91.220

 تشمل الطب التجديدي . العالج بالــ# . وطبقية الدواء الخاليا   11.020.20

 تعمل بالوقود  خاليا  27.070

 والبطاريات الغلفانية  الخاليا   29.220
 والبطاريات الغلفانية بصفة عامة  الخاليا   29.220.01
 والبطاريات األولية  الخاليا   29.220.10

 والبطاريات الثانوية الحمضية  الخاليا   29.220.20
 والبطاريات الثانوية القلوية  الخاليا   29.220.30

 والبطاريات األخرى  الخاليا   29.220.99

 الكهرضوئية واألنابيب  الخاليا   31.260
القابض )الكلتش( ، صناديق التروس )الفيريكس(، نظم عجالت  فية .لخ  43.040.50

القيادة اآللية، عمود اإلدارة الـ # )عمود كردان( ، تروس 
 التدوير الخلفي )الدفرنس(، العجالت، األطواق ، الخ

 المواد الخلوية  خلوية .  83.100
 # والكروم معدات صناعة الـ خمر .  65.060.60
 تقنية السحب بالتفريغ الهوائي )#( خوائي .  23.160

 ات دومجاري الخابور ، المخد الخوابير   21.120.30
 األسطح  خواص   17.040.20
 اآلالت وتصميمها ، األجهزة المعدات  خواص  21.020

 الصلب ذو # مغناطيسية خاصة  خواص .  71.140.40
 حماية العينين واألذنين ، الخ الرأس ، خوذة   13.340.20
 آالت الـ # واألجهزة األخرى لصناعة لمالبس  خياطة .   61.080

 اإلسفين و# النسيج  خيوط .  59.040
  الخيوط   59.080.20
 اآلالت الـ # الترددية ذا المحور ومكوناتها  دائرية .  21.240

 حتراق الداخلي محركات اال داخلي .  27.020
 تراق الـ # لمركبات الطرق حاال تمحركا داخلي .  43.060
 محركات االحتراق الـ # لمركبات الطرق بصورة عامة  داخلي .  43.060.01

 المكونات واألنظمة األخرى آلالت االحتراق الداخلي  داخلي .  43.060.99

  الحماية للمباني # وخارجيا داخليا .  91.120
 الحماية للمباني # وخارجياً بصفة عامة  داخليا .  91.120.01
 التهوية الداخلية  . ةداخلي  13.040.20

 مجموعة المحرك والمكونات الداخلية  . ةداخلي  43.60.10
المالبس الـ # ، مالبس النوم ، المالبس التريكو ، المالبس  . ةداخلي  61.20

العسكرية ، الجوارب ، الخ ، كما تشمل أنظمة بطاقات البيانات 
 اإليضاحية والرموز 

 التمديدات الـ # في المباني  . ةداخلي  91.140.60
 األعمال الـ # التكميلية )التشطيبات(  . ةداخلي  91.180
 أدوات الرياضة الـ # )في الصاالت والمنازل( . ةداخلي  97.220.30

 السرائر المائية الـ # والبطانيات الكهربائية  دافئة .  97.030
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 والمسامير  الدبابيس   21.060.50
 والمسامير  الدبابيس   49.030.40

 السكر ، الحلويات ، صنع الحلويات وبيعها ، العمل ، الخ  دبس   67.180.10
 معدات الـ # والبروز والسحب  دحرجة .  25.120.20
 البخارية  الدراجات   43.140

 وعمليات تبديل وإصالح اإلطارات دراجات .  83.160.10
 التطوير  الدراسات  03.100.40
 المصاعد الـ # المتحرك درج .  91.140.90

 الديناميكا الحرارية وقياس # الحرارة  درجة .  17.200
 واإلعالن ، الخ  الدعاية .  03.080.20

القابض )الكاتش( صناديق التروس )الفيربكس( ، نظم عجالت  دفرنس .  43.040.50
القيادة اآللية ، عمود اإلدارة الخلفية )عمود كردان( ، تروس 

 التدوير الخلفي )#( ، العجالت ، األطواق ، الخ 
 المحركات البحرية ونظم الـ # المروحي  دفع .  47.020.20
 المحركات الفضائية ونظم الـ # المروحي  دفع .  49.050
 الحبوب ، الذرة ، الـ # ، منتجات الخبز ، الخ  دقيق .  67.060

 علم األحياء الـ # )الميكروبيولوجي(  دقيقة .  07.100
 علم األحياء الـ # بصفة عامة  دقيقة .  07.100.01
 علم األحياء الـ # الطبية  دقيقة .  07.100.10

 علم األحياء الـ # للمياه دقيقة .  07.100.20
 علم األحياء الـ # لألغذية  دقيقة .  07.100.30
 علم األحياء الـ # للمواد الغذائية للحيوانات دقيقة .  07.100.30

 علم األحياء الـ # لمستحضرات التجميل دقيقة .  07.100.40

 مواصفات أخرى تتعلق بعلم األحياء الدقيقة  دقيقة .  07.100.99

 الدوائر اإللكترونية المتكاملة . اإللكترونيات الدقيقة  دقيقة .  31.200
 اآلالت الـ # المجوهرات  دقيقة .  39
 اآلالت الدقيقة  دقيقة .  39.020
 أجهزة نقل الـ # والتشريب والحقن  دم .  11.040.20

علم السموم . التحاليل الحيوية ، نظم الفحص في الزجاج ،  دم .  11.100
 التحكم في الشوائب ، تحليل الـ # والبول ، الخ 

 إعداد السطح الـ # ، التنظيف ، إزالة الشحوم ، التلميع ، الخ  دهان .  25.220.10

 ، إعادة الـ # ، الـ # الحراري ، الخ  المعالجة األنودية دهان .  25.220.20
 المعدني  الدهان   25.220.40
 الزجاجي الدهان   25.220.50

 بمواد عضوية  الدهان   25.220.60
 الورنيشات  الدهان   87.040
 الورنيشات بصفة عامة  الدهان   87.40.01

 والورنيشات  الدهان   87.040.10
 والورنيشات األخرى الدهان   87.040.99
 الطالء بالـ # دهانات .  87.020
 صناعة الـ # واأللوان )مصطلحات(  دهانات .  01.040.87
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 ائية ضوالعمليات ذات العالقة المستخدمة في الصناعة الف الدهانات   49.040
 صناعة الـ # واأللوان  دهانات .  87

 مكونات الدهانات  دهانات .  87.060
 مكونات الـ # بصفة عامة  دهانات .  87.060.01
 المواد الالصقة للدهانات  دهانات .  87.060.20

 مذيبات الدهانات  دهانات .  87.060.30
 مكونات الـ # األخرى  دهانات .  87.060.99
 معدات الدهانات  دهانات .  87.100

 الهيدروكربونات الـ # )األليفاتية( دهنية .  71.080.10
 وزيوت الطعام . الحبوب الزيتية  الدهون   67.200

 الزيوت والـ # الحيوانية والنباتية  دهون .   67.200.10

 تشمل الطب التجديدي . العالج بالخاليا . وطبقية  #  الدواء   11.020.20

 لوحات و# إلكترونية مطبوعة  دوائر .  31.180

 اإللكترونية المتكاملة . اإللكترونيات الدقيقة  الدوار   31.200
 والبيض  الدواجن   67.120.20
 المحامل الـ # )التدحرجية( دوارة .  21.100.20

 اآلليات الدوارة  دوارة .  29.160
 اآلليات الـ # بصفة عامة  دوارة .  29.160.01
 مكونات اآلليات الدوارة  دوارة .  29.160.10

 المواصفات األخرى المتعلقة باآلليات الدوارة  دوارة .  29.160.99
 نتاج # الحياة  دوارة .  13.020.60
 طبقة الدورة  دوارة .  35.100.50

 نظم االتصاالت الـ # للهاتف الجوال  دولية .  33.070.50
 القطاعات الـ # المعيارية  دولية .  35.100.05

تشمل # الرعاية. رعاية الخرف . المساعدة المعيشية .  دور  11.020.10

الجراحة التجميلية.خدمات المعالجة اليدوية لتقويم العمود 

 الفقري. الخ

 الحرارية وقياس درجة الحرارة  الديناميكا  17.200

 مة االحرارية بصفة ع الديناميكا  17.200.01

 مواصفات أخرى عن الـ # الحرارية  ديناميكا .  17.200.99
 تشمل المستشفيات والمباني الدينية  دينية .  91.040.10
 التوزيع وآالت التوزيع الفردية )#( ذاتية .  55.230

الروافع المتنقلة ، روافع األبراج ، الروافع الـ # ، الروافع ذات  ذراعية .  53.020.20
 الجسور ، الخ 

 الحبوب ، الـ # ، الدقيق ، منتجات الخبز ، الخ  ذرة .  67.060

 المنسوجات #   الذكية     59.080.80

 أجهزة وقاية الرأس  رأس .  13.340.20

 أدوات الحفر . أدوات الحفر المخوش )غطاس الرأس( رأس .  35.100.30
 ة والبراغي عديمة الرأس بالبراغي والمسامير الملول رأس .  49.030.20
 غطاء الراس ملحقات المالبس . تثبيت المالبس  رأس .  61.040
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 المصابيح ودويها  رؤوس   29.140.10
 العدد الـ # )تعمل بالهواء المضغوط( رنوية .  25.140.10

 تحديد الهوية بموجات # الراديو   35.040.50

 األنظمة الـ # الرضية الرئيسية  راديوية .  33.070.10

اآلالت والمعدات الخاصة باللف والتكوير والتغليف والفرز  رافدة .  59.120.20
 حسب الحجم ولف القطن المعزول على رافدة .

 السيارة  الرافعات   53.020.20

الشاحنات ذات الـ # الشوكية ، المنصات المنحدرة )المنزلقة( ،  رافعة   53.060
 الخ

العنق ، قفازات اليد ، غطاء الرأس ، المناديل ، األحزمة ،  رباط .  61.040
 األزرار ، سحابات ، المالبس ، المظالت ، الخ 

 أدوات الـ # الخاصة بجراحة واستبدال األعضاء وتقويمها ربط .  11.040.40
 أدوات الـ # )المرابط( بصفة عامة  ربط .  21.060.01
 األخرىأدوات الـ #  ربط .  21.060.99
مفتاح # ، مفتاح مسمار لولب ، زرادية ، كماشة ، مطرقة ،  ربط .  25.140.30

 الخ 
 خطوط الهاتف ، الـ # والدوائر  ربط .  33.040.50
 طبقة # البيانات  ربط .  35.100.20

 الطرفيات وأجهزة الـ # األخرى ربط .  35.180
الخطاف )صنارة( ، حلقات الـ # )شكال( ، سالسل الـ # ،  ربط .  53.020.30

 الحبال السلكية، الخ 
 أجهزة الـ # ومواقع الرحالت  رحالت .  97.200.30

يات البحرية والزواحف ، جمع وتربية الـ # المائية يدثصيد ال رخويات .  65.150
والمنتوجات البحرية األخرى كما يشمل المعدات والمنشآت 

 للصيد وتربية األسماك ، الخ 
 المائية والمنتجات البحرية األخرى الرخويات   67.120.30

 المعدات البريدية ، صناديق البريد وصناديق إيداع الـ # ، الخ  رسائل .  03.240
 النظام األوربي للـ # االسلكية رسائل .  33.070.20
اآلالت الكاتبة ، آالت اإلمالء ، آالت فرز العناوين آالت فتح الـ  رسائل .  35.260

# ، آالت طي الـ # ، آالت فرز # البريد وتتضمن أشرطة 
 الطباعة وملحقاتها ، الخ 

الرموز الخطية لالستخدام على الـ # الهندسية اآللية والـ #  رسومات.  01.080.30
وثائق المنتجات اإلنشائية . المخططات والخرائط وغيرها من 

 الفنية 

الرموز المستخدمة في الـ # النهدسية اإللكترونية والكهربائية .  رسومات.  01.080.40
 المخططات الـ # البيانية وغيرها من وثائق المنتجات الفنية 

 والمخططات الكهربائية  الرسومات  01.080.40
الرموز الخطية المستخدمة في تقنية المعلومات الـ # الفنية  رسومات.  01.080.50

 لالتصاالت وغيرها من وثائق المنتجات الفنية 
 الفنية  الرسومات  01.100
 الفنية بصفة عامة  الرسومات  01.100.01
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 الهندسية اآللية  الرسومات  01.100.20
 الهندسية اإللكترونية والكهربائية  الرسومات  01.100.25

 الفنية في حقول االتصال وتقنية المعلومات  الرسومات  01.100.27
 التشييد والبناء  رسومات   01.100.30
 اإلنشاء والبناء  رسومات   01.100.30

 مواصفات أخرى تتعلق بالـ # الفنية  رسومات.  01.100.99
والمسئولية مكافحة # ومكافحة االحتيال في المشتريات  الرشوة  03.100.02

 االجتماعية للشركات
 والزنك والقصدير وسبائكها الرصاص  77.120.60

 والزنك ومنتجاتها  الرصاص  77.150.60

المقصات ، أحواض تربية األسماك ، أدوات للحيوانات المنزلية  رصاص.  97.180
، شاحن البطاريات، صائد الحشرات ، والعات ، كبريت ، 

 مشابك الورق ، األقالم ، أقالم الـ # ، الخ 

إطار بناء الهيكل ، التنظيف ، إذابة الصقيع ، وسائل إزالة الـ #  رطوبة .  43.040.60
لهواء للركاب ومقصورة القيادة ، والتدفئة ، أنظمة تكييف ا

 المرايا ، الحوامل فوق سطح العربة، الخ 
 أجهزة إزالة الثلج الـ # ، المرايا ، الخ  رطوبة .  43.040.65

 تقنية الـ # الصحية )مصطلحات( رعاية .  01.040.11
تشمل نظم االدارة البيئية . ونظم ادارة حركة  المرور على  .الرعاية  03.100.70

 الطرق . ونظم ادارة الطاقة . ونظم ادارة # الصحية .الخ

 تقنية الـ # الصحية  رعاية .  11
 العلوم الطبية ومرافق الـ # الصحية بصفة عامة  رعاية .  11.020
 الصحية # مجال في واالدارة البيئية الجودة الرعاية  11.020.01

 الصحية بصفة عامة خدمات # الرعاية  11.020.10
*تشمل دور #. رعاية الخرف . المساعدة المعيشية . الجراحة 

 التجميلية.خدمات المعالجة اليدوية لتقويم العمود الفقري. الخ

 الصحية بصفة عامة خدمات الرعاية رعاية  11.020.10
*تشمل دور الرعاية. # الخرف . المساعدة المعيشية . الجراحة 

 المعالجة اليدوية لتقويم العمود الفقري. الخ التجميلية.خدمات

 مواصفات اخرى تتعلق بالـ# الصحية بصفة عامة   الرعاية   11.020.99

 استخدام تقنية المعلومات في الـ # الصحية رعاية .  35.240.80

 معدات الـ # لبناء السفن  رفع .  47.020.40
 معدات الـ # بصورة عامة  رفع .  53.020.01
 )التوابع( #الـ  تملحقات معدا رفع .  53.020.30

 معدات الـ # األخرى  رفع .  53.020.99
 معدات النقل والرفع  رفع .  73.100.40
 وسائل التخزين ، الـ # الخ  رفوف .  53.080

  الرفوف  97.130.10
 اإللكترونية ، المكونات الدقيقة المنطقية والمتماثلة  الرقائق   31.200
 الصحئف والـ # البالستيك  رقائق .  83.140.10
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 األبالكاش )الخشب الرقائقي( رقائقي .  79.060.10
 الصحائف الرقائقية  رقائقية .  83.140.20

 التعزيزات الـ # لالتصاالت الالسلكية  رقمية .  33.070.30
 خدمات الشبكة المتكاملة الرقمية  رقمية .  33.080
 المعلومات الجغرافية الرقمية  . رقمية  35.240.70

األغلفة ، الورق ، األغشية الـ # المعدنية ، وسائل إحكام  رقمية .  55.040
 اإلغالق ، الطبقات الوقاية من الصدمات )المخدات(،الخ

إطار بناء الهيكل ، التنظيف ، إذابة الصقيع ، وسائل إزالة  ركاب .  43.040.60
تكييف الهواء الـ # ومقصورة القيادة الرطوبة والتدفئة ، أنظمة 

 ،  المرايا ، الحوامل فوق سطح العربة ، الخ

 معدات مقصورة الـ # والقيادة  ركاب .  49.095
 التراب ، الـ # ، الطين ، اإلردواز ، الحجر ، الطوب ، الخ  رمل .  91.100.15

 الرمز الشريطي الرمز   35.040.50

 المحارف  رموز  01.075
 الخطية الرموز   01.080

 الخطية بصفة عامة  الرموز   01.080.01
 المعلومات العامة  رموز   01.080.10
 الخطية لالستخدام على  المعدات الخاصة  الرموز  01.080.20

الخطية لالستخدام على الرسومات الهندسية اآللية والرسومات  الرموز  01.080.30
اإلنشائية . المخططات والخرائط وغيرها من وثائق المنتجات 

 الفنية 
المستخدمة في الرسومات الهندسية اإللكترونية والكهرباية  الرموز  01.080.40

المخططات. الرسومات البيانية وغيرها من وثائق المنتجات 
 الفنية 

الخطية المستخدمة في تقنية المعلومات الرسومات الفنية  الرموز  01.080.50
 لالتصاالت وغيرها من وثائق المنتجات الفنية 

 خطية مكتوبة أخرى رموز  01.080.99
 )األوناش( الروافع  53.020.20
 معدات الـ # والصرف  ري .  65.060.35

 )مصطلحات(  #األجهزة المنزلية والتجارية الترفيه . الـ  رياضة .  01.040.97

 األجهزة المنزلية والتجارية . الترفيه . الرياضة  رياضة .  97
 أدوات الـ # الشتوية  رياضة .  97.220.20
 أدوات الـ # الداخلية )في الصاالت والمنازل(  رياضة .  97.220.30

 أدوات الـ # المائية والـ # الخلوية  رياضة .  97.220.40
 العلوم الطبيعة )مصطلحات(  الرياضيات  01.040.07
 العلوم الطبيعية  الرياضيات  07

 األدوات والمرافق الـ # بصفة عامة  رياضية .  97.220.01
 المرافق الرياضية  رياضية .  97.220.10
 أدوات # وتجهيزات أخرى رياضية .  97.220.99

 القياسات الطولية والزاوية  زاوية .  17.040
 القياسات الطولية والـ # بصفة عامة  زاوية .  17.040.01
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 المواصفات األخرى المتصلة بالقياس الطولي والزاوية  زاوية .  17.040.99
  الزيد  67.100.20

 صناعة الـ # والخزف )مصطلحات( زجاج .  01.040.81
علم السموم . التحاليل الحيوية . نظم الفحص في الـ # التحكم  زجاج .  11.100

 في الشوائب ، تحليل الدم والبول ، الخ 
 المواد العازلة من الخزف والزجاج  زجاج .  29.035.30

 سحات اأنظمة الـ # والم زجاج .  43.040.65
 القماشي والقماش المطلي والمصقول  الزجاج .  49.025.60
 مواد الـ # النسيجي  زجاج .  59.100.10

 صناعة الـ # والخزف )السيراميك( زجاج .  81

 (عمليات صناعة الـ # والخزف )السيراميك زجاج .  81.020
  الزجاج   81.040

 بصفة عامة  الزجاج   81.040.01
 المواد الخام والـ # الخام  زجاج .  81.040.10
 في المباني الزجاج .  81.040.20

 منتجات الزجاج  زجاج .  81.040.30
 معدات صناعة الـ # والخزف زجاج .  81.100
 الدهان الزجاجي  زجاجي .  25.220.50

 الخزف الزجاجي زجاجي .  810.60
 )مصطلحات( الزراعة   01.040.65
 األعضاء واستبدال األعضاء وعمليات التقويم  زراعة   11.040.40

 العيون  زراعة   11.040.70
 األسنان  زراعة   11.060.15

 تطبيقات تقنية المعلومات في # الزراعة     35.240.68

  الزراعة   65
 والغابات  الزراعة   65.020

 والغابات بصفة عامة  الزراعة   65.020.01
 النبات  زراعة   65.020.20
 المسطحات واألحراج  زراعة   65.020.40

 مواصفات أخرى تتعلق بالـ # والغابات  زراعة .  65.020.99
 جزازات العشب ، معدات # الزيتون ومنتجاته  زراعة  65.060.70
 الجوانب الـ # المتعلقة بالتربة وإعادة استخدام مواد التربة زراعية .  13.080.99

 منشآت تخزين المنتجات الـ # زراعية .  65.040.20
 اآلالت الـ # األدوات والمعدات  زراعية .  65.060
 المعدات واآلالت الـ # بصفة عامة  زراعية .  65.60.01

 الجرارات الـ # والسيارات المقطورة  زراعية .  65.060.10
 المعدات واآلالت الـ # األخرى زراعية .  65.060.99
 إصالح التربة والوسائل الزراعية زراعية .  65.080

 المبيدات الحشرية والمبيدات الـ # الكيميائية األخرى زراعية .  65.100
 المبيدات الحشرية والمبيدات # الكيميائية األخرى بصفة عامة  زراعية .  65.100.01
 المبيدات الحشرية والـ # الكيميائية األخرى زراعية .  65.100.99
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 إطارات اآلالت الزراعية  زراعية .  83.160.30
 معدات بذر و# الحبوب زرع .  65.060.30

 معدات العناية بالزرع زرع .  65.060.40
 الحماية ضد الـ # واالهتزازات زالزل  91.120.25
 الصلب المخصص لصناعة النوابض )#(  رك .بزن  77.140.25

 وردة الصامولة ، الفلكات ، عناصر الـ # والتثبيت  ق نز  21.060.30
 صمامات الزنق  ق نز  23.060.60
 وردات )فلكات( وأدوات التثبيت والزنق  ق نز  49.30.50

 الرصاص والـ # والقصدير وسبائكها  زنك .  77.120.60
 الرصاص والـ # ومنتجاتها  زنك .  77.150.60

صيد الثدييات البحرية والـِ # ، جمع وتربية الرخويات المائية  زواحف .  65.150
والمنتوجات البحرية األخرى. كما يشمل المعدات والمنشآت 

 للصيد وتربية االسماك ، الخ 
 جزازات العشب ، معدات زراعة الـ # ومنتجاته  زيتون .  65.060.70
 الدهون وزيوت الطعام . الحبوب الزيتية  زيتية .  67.200
 الحبوب الزيتية  زيتية .  67.200.20

 العازلة  الزيوت  29.040.10
 الدهون و# الطعام . الحبوب الزيتية  زيوت .  67.200
 والدهون الحيوانية والنباتية  الزيوت  67.200.10

 العطرية  الزيوت  71.100.60
 التزليق ، # الصناعية والمنتجات ذات الصلة  زيوت  75.100
 مواقد الوقود الصلب والسائل  سائل .  27.060.10

 مواقد الغاز السائل  سائل .  27.060.20
 العرض البلوري السائل  سائل .  31.120
 خليط األيسكريم السائل  سائل .  67.100.40

 الوقود السائل  سائل .  75.160.20

 السائل   75.160.40
يشمل الوقود الحيوي الصلب . الوقود الحيوي # والغاز 

 الحيوي 

 دفايات الوقود السائل  سائل .  97.100.40
 النفايات الـ #  سائلة .  13.030.20

 أنظمة القوة السائلة  سائلة .  23.100
 أنظمة القوة الـ # بصفة عامة  سائلة .  23.100.01

 مكونات أنظمة القوى الـ # األخرى  سائلة .  23.100.99
 اليد  ساعات  39.040.10
  الساعات  39.040.20

 النحاس والقصدير والمعدات  سبائك .  25.160.50
 الحديد بصفة عامة  سبائك  49.025.05
 غير الحديدية بصفة عامة  السبائك   49.025.15

 األلمنيوم و# األلمنيوم  سبائك .  77.120.10
 المغنسيوم و# المغنسيوم سبائك .  77.120.20
 النحاس و# النحاس سبائك .  77.120.30
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 النيكل والكروم والـ # األخرى  سبائك .  77.120.40
 التيتاتيوم و# التيتاتيوم سبائك .  77.120.50

 الصلب ، الصلب المقاوم للصدأ ، الصلب المقاوم للحرارة ، الخ  سبائك .  77.140.20
 تشمل منتجات الـ # المعدنية غير الحديدية  سبائك .  77.150
 الماء لالستخدام التجاري لبرك الـ # وتربية األسماك ، الخ  سباحة .  13.060.25

 برك الـ # ، المالعب الرياضية ، ميادين السباق والجري ، الخ سباحة .  97.220.10
معدات الرياضة الجبلية ، كرة القدم ، التنس ، الـ # الغطس ،  سباحة .  97.220.40

 الخ 
برك السباحة ، المالعب الرياضية ، ميادين الـ # والجري ،  سباق .  97.220.10

 الخ 

 اف( أجهزة قياس جيوديسية ، الخ ي)المط سبكتروسكوب  17.180.30
 شات والـ # المنزلية من األقمشة والكتان والمفر سائر .   97.160

 والموكيت واألغطية األرضية  السجاد   59.080.60
رباط العنق . قفازات اليد . غطاء الرأس . المناديل . األحزمة .  سحابات .  61.040

 األزرار . # المالبس . المظالت . الخ
 وائي (هتقنية ال # بالتفريغ الهوائي ) ال سحب .  23.160

 معدات الدحرجة والبروز والسحب سحب .  25.120.20
 ملحقات القطر ) # ( وتركيب العجلة الخامسة سحب .  43.040.70

 الحوسبة #   السحابية     35.21

 أجهزة تدفئة الماء ) # ( . سخانات .  91.140.65
 قوالب لولبة و# لولبة سداد .  25.100.50

 الصمامات الكروية والسدادية . ةسدادي  23.060.20
 المائية الدافئة والبطانيات الكهربائية السرائر .  97.030
 االشتعال واالحتراق للمواد والمنتجات سرعه .  13.220.40

 قياس الوقت . قياس ال # . ال # الزاوية سرعه .  17.080
تركيبها ) انظمة التحذير والتحكم في حركة المرور وطرق  سرعه .  93.080.30

أجهزة ضبط ال # . تركيب إشارات المرور . تحديد األرصفة 
 . الفتحات األرضية للمرافق . الخ . (

الخدمات األمنية . االجراءات األمنية . أجهزة االنذار ضد  سرقه .  13.310
اللصوص . المعدات والمواد الصامدة ضد اللصوص . أجهزة 

منة . غرف التخزين . االنذار ضد # السيارات . الخزائن اآل
 الخ 

 معالجة ال # والطبقة الخارجية سطح .  25.220

 معالجة ال # والطبقة الخارجية بصفة عامة  سطح .  25.220.01
 إعداد ال # للدهان . التنظيف . إزالة الشحوم .التلميع .الخ سطح .  25.220.10
 الطرق األخرى لمعاجة ال # والطالء سطح .  25.220.99

إطار بناء الهيكل . التنظيف . إذابة الصقيع . وسائل إزالة  سطح .  43.040.60
الرطوبة والتدفئة . أنظمة تكييف الهواء للركاب ومقصورة 

 القيادة . المرايا . الحوامل فوق # العربة . الخ
 معدات وتكوين السطح سطح .  47.020.50

 األرضالتمديدات المدفونة أو على #  سطح .  93.025
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 المواد ذات النشاط السطحي سطحي .  71.100.40
 البالط الخزافي وبالط ال # . الخ سطوح .  91.100.25

 بناء ال# والهياكل البحرية ) مصطلحات ( سفن .  01.040.47
 بناء ال # و الهياكل البحرية سفن .  47
 بناء ال # والهياكل البحرية بصفة عامة سفن .  47.020

 المكونات العامة المتعلقة ببناء ال # والهياكل البحرية سفن .  47.020.01
 مواد ومكونات بناء السفن سفن .  47.020.05
 ياكل ال # وعناصر تركيبهاه سفن .  47.020.10

 محركات ال #  سفن .  47.020.20
 معدات الرفع لبناء ال # سفن .  47.020.40

 الكهربائية للسفناألجزاء  سفن .  47.020.60

 مواصفات أخرى تتعلق بتشييد ال # والهياكل البحرية  سفن .  47.020.99
 عبارة البحار والمحيطات  السفن .  47.040
 المالحة الداخلية  سفن .  47.060
 الصغيرة السفن .  47.080

 خالطات الخرسان . آالت بناء الطرق . الخ السقاالت   91.220
 أواني الطبخ وال # والمالعق والصحون  سكاكاين .  97.040.60
 علم االجتماع . علم السكان سكان .  03.020

 ومنجات # .النشا السكر   67.180
 ومنتجاته السكر   67.180.10
 محلول ال # المركز ) الشيرة ( . الخ سكر .  67.180.20

 هندسة ال # الحديدية )المصطلحات ( سكك .  01.040.45
 يشمل خدمات ال # الحديدية سكك .  03.220.30
 التركيبات الكهربائية لل # الحديدية سكك .  29.280

 هندسة ال # الحديدية سكك .  45
 هندسة ال # الحديدية بصفة عامة  سكك .  45.020
 مواد ومكونات هندسية ال # الحديدية سكك .  45.040

 # للحديدية مواد ومعدات لل سكك .  45.060
 مواد ومعدات ال # الحديدية بصفة عامة سكك .  45.060.01

 مواد خاصة بقضبان ال # الحديدية سكك .  45.060.10

 قضبان ومكونات ال # الحديدية سكك .  45.080
 إنشاء ال # الحديدية سكك .  93.100
الربط . الحبال الخطاف ) صنارة ( حلقات الربط ) شكال ( . #  سالسل .  53.020.30

 السلكية . الخ

 السيور والجنزير للناقالت . ال # . بكرات ال # . الخ سالسل .  53.040.20
 أسالك الصلب وحبال الصلب و # الربط سالسل .  77.140.65
  السالل  97.130.30

 ائيةبالمصاعد وال # الكهر ساللم .  91.140.90
  الساللم  97.145
 البيئة . الوقائية الصحية . ال # ) مصطلحات ( سالمة .  01.040.13

 البيئة . الوقاية الصحية . السالمة سالمة .  13
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 في العمل . الوقاية الصحية في المنشآت الصناعية السالمة .  13.100
 في استخدام اآلالت السالمة .  13.110

 في المعدات السالمة .  13.110
 المنزلية السالمة .  13.120
 من الحريق السالمة .  13.220.01

 صمامات ال # . وسائل مقاومة الصدم . الخ سالمة .  13.240
 معدات الوقاية والسالمة سالمة .  13.340
الجهد الكهربائي . المصطلحات العامة للكهرباء . التوثيق  سالمة .  29.020

الكهربائي . الجداول الكهربائية . ال # . اختبار مخاطر 
 الحريق . الخ

عة والمرئية والمتعدد الوسائل السبل موترميز المعلومات المس سالمة .  35.040
 مات . الخطوط المشفرةوالفنية ل # تقنية المعل

 أجهزة ال # وأنظمة الحماية سالمة .  43.040.80

تشمل تخطيط المصانع وخدماتها . التصميم والتحكم في  سالمة .  71.020
 العمليات الصناعية . مقاييس ال # . الخالصناعة . 

 معدات إضاءة أماكن العمل . اإلضاءة بال # والطوارئ سالمة .  91.160.10
 في األلعاب السالمة .  97.200.50

أدوات اللياقة البدنية . كرة ال # . الكرة الطائرة . كرة اليد .  سلة   97.220.30
 أدوات الرياضة المنزلية . الخ

 المناشير والمناشير الفرشاة سلسلة   65.060.80

التزامن . األنظمة ال # . األنظمة ال # التكاملية . طرق النقل  سلكية .  33.040.20
 لالرسال المتعدد 

 أنظمة التوزيع السلكية سلكية .  33.060.40
) صنارة ( . حلقات الربط ) شكال ( . سالسل الربط .  فالخطا سلكية .  53.020.30

 الحبال ال # . الخ
 الحبال ال # للمصاعد سلكية .  59.080.50
 الحبال ال # للنوابض سلكية .  77.140.25

  السيلكون  71.100.55
 األذن سماعات  17.140.50
 األذن . مكبرات الصوت . القط الصوت وغيرها سماعات  33.160.50

 األدوات المساعدة في ال # وأدوات قياس الصوت  سمع  17.140.50

 أنظمة االتصاالت المرئية والمسموعة وال # بصفة عامة صرية .بسمع  33.160.01
 األجهزة السمعية والبصرية وال # األخرى صرية .بسمع  33.160.99
 في المباني . عزل الصوت السمعيات   91.120.20

علم ال # . التحاليل الحيوية . نظم الفحص في الزجاج . التحكم  سموم .  11.100
 في الشوائب . تحليل الدم والبول . الخ

زن االتلوث .  التحكم في التلوث والمحافظة على البيئة مخ سموم .  13.020.40
 السموم

تشمل ال # . التحلل العضوي . الحماية من التلوث . المعدات  سمية .  13.060
المستخدمة وتركيبها تصنف مواصفات فحص جودة الماء مع 

 التقسيمات الفرعية حسب نوعها
 أنظمة ال # والمكونات لالستخدام العام ) مصطلحات ( سوائل .  01.040.23
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 قياس تدفق ال # بصفة عامة سوائل .  17.120.01
 أنظمة ال # ومكوناتها لالستخدام العام سوائل .  23

 وسائل تخزين السوائل . سوائل  23.020
 وسائل تخزين ال #  بصفة عامة  سوائل .  23.020.01
 أوعية ال # المضغوطة . اسطوانات الغاز سوائل .  23.020.30

 أوعية تجميع السوائل  سوائل .  23.020.40
 وسائل أخرى لتخزين السوائل سوائل .  23.020.99
 المضخات ألنظمة ال # سوائل .  23.100.10

 المرشحات . مانعات التسرب وتلوث السوائل سوائل .  23.100.60
 العازلة السوائل   29.040

 العازلة بصفة عامة السوائل .  29.040.01

 العازلة األخرى سوائل .  29.040.99
 نظم ال # ومكوناتها  سوائل .  49.080
 حاويات صغيرة لحفظ ال # مع أغطيتها سوائل .  55.100
حاويات أعدت خصيصا لنقل ال # . كما تشمل البراميل وعلب  سوائل .  55.140

 . الخ اً الصفيح الكبيرة لشحن المواد بحر
 مكثف ال # ) الهيدرومتر ( . أجهزة قياس الكحول . الخ سوائل .  71.040.10
الزيوت المعدنية . ال # المستخدمة لألعمال المعدنية وكذلك  سوائل .  75.100

 للحماية المؤقتة من الصدأ ةالمستخدم

 الهيدروليكية السوائل .  75.120
 الترفية و# بصفة عامة .السياحة  03.200.01
 الترفية و#الصله ب ذاتالمعايير األخرى  السياحة  03.200.99

 المغامرة سياحة  03.200.10

مكاتب تشمل ادارة االحداث في الخارج )الهواء الطلق( .  .السياحية  03.200.01
 المعلومات # .الخدمات السياحية .الفنادق .الخ

 شنط اإلسعاف .المعدات . المرافق . # اإلسعاف سيارات .  11.160
الخدمات األمنية . االجراءات األمنية .أجهزة االنذار ضد  سيارات .  13.310

اللصوص . المعدات والمواد الصامدة ضد اللصوص . أجهزة 
 ضد سرقة ال # . الخزائن اآلمنة .غرف التخزين . الخ  األنذار

 قل الوقودن سيارات .  43.080.10
 التجارية األخرى  السيارات .  43.080.99

ة رالركوب والبيوت المتنقلة ) الكرافانات ( والعربات المقطو سيارات .  43.100
 الخفيفة 

 جمع النفايات  سيارات .  43.160

 الجرارات الزراعية و ال # المقطورة  سيارات .  65.060.10
 ةالمعلومات في ال # . أنظمة المعلومات اآللية بالسيار سيارة .  43.040.15
 الرافعات  ال #  سيارة .  53.020.20
 التصوير ال # سينمائي .  37.060

 التصوير ال #بصفة عامة سينمائي .  37.060.01
 التصوير السينمائيمعدات  سينمائي .  37.060.10
 مواصفات أخرى تتعلق بالتصوير السينمائي سينمائي .  37.060.99
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 استوديوهات التصوير ال # سينمائي .  97.200.10
 األفالم السينمائية سينمائية .  37.060.20

 وسائل اإلدارة بال # ومكوناتها سيور .  21.220.10
 # و الجنزيرالناقالت المتحركة بال  سيور .  53.040.10
 السالسل . الخ بكرات للناقالت .  والجنزيرال #  سيور .  53.040.20

 المعدات الثقيلة  سيور .  53.040.20
المقصات . أحواض تربية األسماك . أدوات للحيوانات المنزلية  شاحن .  97.180

. # البطاريات .صائد الحشرات . والعات . كبريت . مشابك 
 أقالم الرصاص . الخ الورق . األقالم .

 جية يالصهر الشاحنات .  23.020.20

 والمقطورات  الشاحنات  .  43.080.10
 الصناعية  الشاحنات  .  53.060

 القهوة . الكاكاو الشاي  67.140
  الشاي  67.140.10
 الصيد البحري شباك   65.150

 ـ# الحرارية )التدفئة المركزية( خطوط األنابيب واجزاءها لل شبكة   23.040.07

 نقل القدرة الكهربائية و # التوزيع شبكات   29.240

 نقل وتوزيع القدرة بصفة عامة شبكات   29.240.01
 المكثفات ال # القدرة الكهربائية  شبكات   29.240.99
 الجوانب المتعلقة بال # ) النظم (  شبكات   33.040

 الهاتف شبكات   33.040.35
 نقل البانات شبكات   33.040.40
 سبل االتصال ب # المعومات وعناصر الشبكات شبكات   33.040.50

 ومات لالمع شبكات   35.110
 المواد # الموصلة  شبة .  29.045
 جذوع ال # وكتل الخشبية . جرش  79.020

 معدات ال # شحن .  53.080
 معدات ال # والتفريغ شحن .  47.020.40
حاويات أعدت خصيصا لنقل السوائل . كما تشمل البراميل  شحن .  55.140

 وعلب الصفيح الكبيرة ل # المواد بحرا . الخ

 توزيع البضائع بالشحن شحن .  55.180
 توزيع البضائع بال # بصفة عامة شحن .  55.180.01
 مواصفات أخرى خاصة بتوزيع البضائع بالشحن شحن .  55.180.99

 قياسات ال # الكهربائية والمغناطيسية شحنات .  17.220.20
 معدات القياس لل # الكهربائية والمغناطيسية شحنات .  17.220.20
 نظم ضغط ال #والهواء ومخارج غاز العادم شحنه .  43.060.20

 إعداد السطح للدهان . التنظيف . إزالة ال # . التلميع . الخ شحوم .  25.220.10
 الزيوت و ال # شحوم .  75.100
 الحواسب ال # . اآلالت الحاسبة . الخ شخصية  .  35.160

قياس ال # النسبية ألجراء الطيف ) فوتومترطيفي ( والتحليل )  شدة .  71.040.50
 كروماتوغرافي (
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 التوريد . األسواق العسكرية الشراء .  03.100.10
حاويات مشاريع التغذية والمواد واألدوات ذات الصلة بمياة  شرب .  67.250

 الشرب

 علم الطب #  الشرعي  07.140

دارة . النقل ) اإلعلم االجتماع . الخدمات  تنظيم وإدارة ال # .  شركات .  01.040.03
 مصطلحات (

 دارة . النقلاإلعلم االجتماع . الخدمات  تنظيم وإدارة ال # .  شركات .  03
 هاإدارة ال # وتنظيم شركات .  03.100
 إدارة ال # وتنظيمها بصفة عامة شركات .  03.100.01

مكافحة الرشوة ومكافحة االحتيال في المشتريات والمسئولية  شركات  03.100.02

 االجتماعية للـ#

 المعايير األخرى ذات الصلة بتنظيم ال # وإدارتها  شركات .  03.100.99

 الرمز الشريطي الشريطي   35.040.50

 معدات العمل بدون شظايا شظايا .  25.120

 معدات العمل بدون # بصفة عامة شظايا .  25.120.01
 أدوات العمل األخرى دون شظايا شظايا .  25.120.99
 التصوير ال # الطبقي بواسطة الحاسب  شعاعي .  35.240.80

أفالم التصوير ال # المستخدمة في الطب وطب األسنان و  شعاعي .  37.040.25
 المجال الصناعي 

نشافات ال # . أمواس الحالقة . مكينات الحالقة . فرش  شعر .  97.170
 األسنان . أدوات التدليك . أجهزة معالجة الجسم باألشعة . الخ

 الوصالت ذات ال # وصالت وقارنات األنابيب شفة .  23.040.60
الخطاف ) صنارة ( . حلقات الربط )#( سالسل الربط . الحبال  شكال .  53.020.30

 السلكية . الخ

 محطات القدرة ال # شمسية .  27.160
 والمواد البيتومينية والمنتجات البترولية األخرى الشمع .  57.140
 اإلسعاف . المعدات . المرافق . وسيارات اإلسعاف  شنط .  11.160
 الصناديق . الكراتين الشنط .  55.160

الحقائب و ال# اليدوية والمحافظ واألطراف الجلدية . وغيرها  شنط .  59.140.35
 من المنتوجات المصنوعة من مواد غير الجلد الطبيعي

 تقييم المطابقة .منح ال # للمنتج والشركات شهادات .   03.120.20

 إدارة البيئةوالفحص ألنظمة  الشهادة .  13.020.10
علم السموم . التحاليل الحيوية . ونظم الفحص في الزجاج .  شوائب .  11.100

 التحكم في ال# . تحليل الدم والبول . الخ 
معدات تنظيف ال# . حاويات النفايات . معدات حرق النفايات  شوارع .  13.030.40

. معدات جمع النفايات . معدات التخلص من القمامة و أماكن 
 الطمر . الخ

 إضافة ال # وأجهزتها شوارع .  93.080.40
  الشوكوالتة .  67.190

فعة ال # . المنصات المنحدرة ) المنزلقة ( االشاحنات ذات الر شوكية .  53.060
 . الخ
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 محلول السكر المركز )#( . الخ شيرة.  67.180.20
 ماسحات األرض . الخالجرارات . الحفارات . # التحميل .  شيوالت .  53.100

المقصات .أحواض تربية األسماك . أدوات للحيوانات المنزلية  صائد .  97.180
. شاحن البطاريات . # الحشرات . والعات . كبريت . مشابك 

 الم الرصاص . الخقالورق . األ
 مستحضرات التجميل . # التجميل صابون .  71.100.70

 الداخلية ) في ال # والمنازل ( أدوات الرياضة صاالت .  97.220.30
 معدات ال # والتشطيب صباغة .  59.120.50
 والرقائق البالستيك الصحائف .  83.140.10

 الرقائقية  الصحائف .  83.140.20

 أدوات المائدة من ال # وألطباق والمالعق والشوك صحون .  97.040.60
 ومعالجتهاتصريف مياه الصرف ال #  صحي .  13.060.30

 خطوط األنابيب واجزاءها ألنظمة الصرف # الخارجية الصحي   23.040.05

 منتجات الخزف للصرف ال # صحي .  91.140.70

 أنظمة الصرف الصحي صحي .  91.140.80
 أنظمة الصرف ال # الخارجية  صحي .  93.030
 تقنية الرعاية  ال # ) مصطلحات ( صحية .  01.040.11

تشمل نظم االدارة البيئية . ونظم ادارة حركة  المرور على  .الصحية  03.100.70

 الطرق . ونظم ادارة الطاقة. ونظم ادارة الرعاية # .الخ

 تقنية الرعاية الصحية  صحية .  11

 العلوم الطبية ومرافق الرعاية ال # بصفة عامة  صحية .  11.020
 # الرعاية مجال في واالدارة البيئية الجودة الصحية  11.020.01

 # بصفة عامة خدمات الرعاية الصحية  11.020.10

 مواصفات اخرى تتعلق بالرعاية # بصفة عامة   الصحية   11.020.99

 البيئة . الوقاية ال # . السالمة  صحية .  13
 السالمة في العمل . الوقاية ال # في المنشآت الصناعية صحية .  13.100

 منتجات الفحم . فحم الكوك . الخشب ال# . الخشب . الخ .صخري   75.160.10
سبائك الصلب . الصلب المقاوم لل# . الصلب المقاوم للحرارة  صدا .  77.140.20

 . الخ

 االهتزاز وال # وتأثيره على اإلنسان صدم .  13.160
 صمامات السالمة . وسائل مقامة ال # . الخ صدم .  13.240
 االهتزازات . قياس ال # واالهتزاز صدم .  17.160

األغلفة . الورق . األغشية الرقيقة المعدنية . وسائل إحكام  صدمات .  55.040
 اإلغالق . الطبقات الواقية من ال # ) المخدات ( . الخ

 ق ال #ئوثا صرافة  .  03.060
 تقنية المعلومات في ال # صرافة .  35.240.40

 ال # الصحيمياه  صرف .  13.060.30

 خطوط األنابيب واجزاءها ألنظمة # الصحي الخارجية الصرف   23.040.05

 معدات الري والصرف  صرف .  65.060.35
 منتجات الخزف لل# الصحي  صرف .  91.140.70



  

 145 ( ICS )التصنيف الدولي للمواصفات 

 موضــــــوع المواصـــفــــــــــة الكلمة  الرقم
 أنظمة ال # الصحي صرف .  91.140.80
 أنظمة ال # الصحي الخارجية صرف .  93.030

 الوقاية من ال # الكهربائي  صعق .  13.260
 األسنان ال # للولب . أسنان األنابيب . الخ صغيرة .  21.040.30
 الحواسب ال # صغيرة .  35.160

 الحرف ال # صغيرة .  47.080
 أنظمة السفن ال # ومكوناتها وسبل إنقاذ األحياء صغيرة .  47.080
 األكياس ال # والظروف صغيرة .  55.080

 حاويات # لحفظ السوائل مع أغطيتها صغيرة .  55.100
 الحاويات ال # من البالستيك والمعدن  صغيرة .  55.120

 الحاويات ال # لنقل السوائل  صغيرة .  55.140

 المواد العازلة من # الميكا صفائح .  29.035.50
 العلب و ال# واألنابيب صفائح .  55.120
 وال # والرقائقالقوالب  صفائح .  77.140.50
 مواقد الوقود ال # والسائل  صلب .  27.060.10

 الفوالذ ) # ( صلب .  49.025.10
 الحبال السلكية الصلب صلب .  59.080.50
 ال # ذو خواص مغناطيسية خاصة صلب .  71.140.40

 يشمل الوقود الحيوي # . الوقود الحيوي السائل والغاز الحيوي  الصلب   75.160.40

  الصلب .  77.080.20
 منتجات الحديد والصلب صلب .  77.140
 األبعاد ومستويات الجودة لمنتجات الحديد وال # صلب .  77.140

 منتجات الحديد وال # بصفة عامة  صلب .  77.140.01
 معالج بالحرارة ال الصلب .  77.140.10
 المقوى ألغراض الخرسانة الصلب .  77.140.15

 جودة ) اليصدا (العالي  الصلب .  77.140.20
 ال # المستخدم في صنع النوابض صلب .  77.140.25
 المخصص لصناعة النوابض ) زنبرك ( الصلب .  77.140.25
 المعد لتحمل الضغط الصلب .  77.140.30

 المخصص لصناعة العدد الصلب .  77.140.35
 المغناطيسيةالمصنوع من مكونات خاصة من  الصلب .  77.140.40
 ير المسبك الصلب .  77.140.45

 جات ال # المسطح وما شابههاتمن صلب .  77.140.50
 قضبان و أذرعه الصلب صلب .  77.140.60
 أسالك ال # وحبال ال # وسالسل الربط صلب .  77.140.65

 قطاعات ال # الجانبية  صلب .  77.140.70
 واألنابيب المعدة الستخدام خاصأنابيب ال #  صلب .  77.140.75
 مسبوكات الحديد والصلب  صلب .  77.140.80

 مشغوالت الحديد والصلب صلب .  77.140.85
 منتجات الحديد وال # األخرى صلب .  77.140.99

 هياكل #   الصلب     91.080.13
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 دفايات الوقود الصلب صلب .  97.100.30
 الصلبةالنفايات  صلبة .  13.030.10

حاويات لنقل المواد ال # والبضائع والمواد ذات األحجام  صلبة .  55.160
 الكبيرة

 السالمة .وسائل مقامة الصدم . الخ صمامات .  13.240
  الصمامات .  23.060

 بصفة عامة  الصمامات .  23.060.01
 الكروية  الصمامات .  23.060.10
 السدادية الكروية  الصمامات .  23.060.20

 ذات بوابة صمامات .  23.060.30

 الزنق صمامات .  23.060.60
 أخرى صمامات .  23.060.99

 مكونات التحكم بما فيها الصمامات صمامات .  23.100.50
 الثنائية الصمامات .  31.080.10
 المواسير والتركيبات وال # البالستيك صمامات .  83.140.30

 الخراطيم والصمامات  صمامات .  83.140.40
 تشمل اللساتك والصمامات  صمامات .  83.160
 المعدات البريدية  . # البريد و # إيداع الرسائل . الخ صناديق .  03.240

( . نظم عجالت  القابض ) الكلتش ( . # التروس ) القيربكس صناديق .  43.040.50
القيادة اآللية . عمود اإلدارة الخلفية ) عمود كردان ( . تروس 

 التدوير الخلفي ) الدفرنس ( . العجالت . األطواق . الخ
 الشنط . ال # . الكراتين  صناديق .  55.160

الخطاف )#( . حلقات الربط ) شكال ( . سالسل الربط .  صنارة .  53.020.30
 . الخالحبال السلكية 

 هندسة ال # ) مصطلحات ( صناعة .  01.040.25
 المالبس ) مصطلحات ( صناعة .  01.040.61

 الزجاج والخزف ) مصطلحات ( صناعة .  01.040.81
 المطاط والبالستيك ) مصطلحات ( صناعة .  01.040.83
 الدهانات واأللوان ) مصطلحات ( صناعة .  01.040.87

 معدات # األدوية صناعة .  11.120.99

 روبوتات ال # . أجهزة المعالجة ) اليدوية أو الميكانيكية ( صناعة .  25.040.30
 استخدام تقنية المعلومات في ال # صناعة .  35.240.50

 تطبيقات تقنية المعلومات في # البناء والتشييد   صناعة   35.240.67

 المستخدمة في الطب األسنان وال #األفالم اإلشعاعية  صناعة .  37.040.25

 الدهانات والعمليات ذات العالقة المستخدمة في ال # الفضائية  صناعة .  49.040
 معالجة السطح والطبقات الخارجية ل# الطائرات صناعة .  49.040
 عمليات # النسيج صناعة .  59.020

 المواد المساعدة في # النسيج صناعة .  59.040
 منتجات # النسيج صناعة .  59.080
 منتجات أخرى من # النسيج صناعة .  59.080.99

 تقنية # الجلود  صناعة .  59.140
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 تقني # الجلود بصورة عامة صناعة .  59.140.01
 عمليات ومواد # الجلود صناعة .  59.140.10

 اآلالت واألجهزة الخاصة ب# الجلد والفراء صناعة .  59.140.40
 مواصفات أخرى تتعلق بتقنية # الجلود صناعة .  59.140.99
 المالبس صناعة .  61

 آالت الخياطة واألجهزة األخرى ل# المالبس صناعة .  61.080
 معدات # الخمر والكروم صناعة .  65.060.60
 العمليات في # الغداء صناعة .  67.020

 اإلنتاج في ال # الكيميائية  صناعة .  71.020
 منتجات ال # الكيميائية  صناعة .  71.100

 منتجات ال # الكيميائية بصفة عامة صناعة .  71.100.01

 منتجات ال # الكيميائية األخرى صناعة .  71.100.99
 أجهزة ال # الكيميائية  صناعة .  71.120
 أجهزة ال # الكيميائية بصفة عامة صناعة .  71.120.01
 المتبادالت الحرارية المستخدمة في ال # الكيميائية صناعة .  71.120.30

 أجهزة أخرى  لل # الكيميائية صناعة .  71.120.99
 معدات # البترول والغاز الطبيعي بصفة عامة  صناعة .  75.180.0
 معدات ال # البترولية صناعة .  75.180.02

 معدات أخرى ل # البترول والغاز الطبيعي صناعة .  75.180.9
 استخراج البترول و# الغاز الطبيعي  صناعة .  75.020
 معدات # البترول والغاز الطبيعي صناعة .  75.180

 معدات # البترول والغاز الطبيعي بصفة عامة صناعة .  75.180.01
 معدات ال # البترولية  صناعة .  75.180.20
 الطبيعيمعدات أخرى ل # البترولية والغاز  صناعة .  75.180.99

 الصلب المخصص ل # النوابض ) زنبرك ( صناعة .  77140.25
 الصلب المخصص ل # العدد صناعة .  77.140.35
 تقنية # الخشب صناعة .  79.020

 الزجاج والخزف ) السيراميك ( صناعة .  81
 عمليات # الزجاج والخزف ) السيراميك ( صناعة .  81.020

 الزجاج والخزفمعدات #  صناعة .  81.100

 المطاط وأنواع البالستيك ) اللدائن ( صناعة .  83
 معدات # المطاط والبالستيك صناعة .  83.200
 منتجات الورق صناعة .  85.020

 معدات # الورق صناعة .  85.100
 الدهانات واأللوان صناعة .  87
 االنشاءات والبناء صناعة .  91.010

 اإلنشاءات والبناء بصفة عامة  صناعة .  91.010.01
معدات القياس . االستخدام ال # ألشعة إكس وأشعة جاما .  صناعي .  19.100

 أجهزة كشف التسرب اإلشعاعي . الخ
 عمليات التشكيل الصناعي صناعي .  25.020

 األلماس ال # صناعي .  25.100
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أفالم التصوير الشعاعي المستخدمة في الطب األسنان والمجال  صناعي .  37.040.25

 الصناعي 
 األنظمة ال # اآللية بصفة عامة صناعية .  25.040.01

 قياس ومراقبة العمليات الصناعية  صناعية .  25.040.40
 األنظمة اآللية ال # األخرى صناعية .  25.040.99
 األفران الصناعية صناعية .  25.180

 األفران ال # بصفة عامة صناعية .  25.180.01
 المواقد والمراجل لألغراض ال# صناعية .  27.060
 نظم االتصال باألقمار ال# وأنظمة الترحيل الالسلكية صناعية .  33.060.30

 األقمار ال# صناعية .  33.070.40

. التصميم والتحكم في الصناعة .  تخطيط المصانع وخدمانها صناعية .  71.020
 العمليات ال # . مقاييس السالمة . الخ

 مواد كيميائية لألغراض ال# والمطهرات المنزلية صناعية .  71.100.35
 زيوت التزليق . الزيوت ال# و المنتجات ذات الصلة صناعية .  75.100
 العمليات ال# للمطاط والبالستيك صناعية .  83.020
 المباني التجارية والصناعية صناعية .  91.040.20

 والخزانات الثانية  الصهاريج   23.020.10
 المقطورة  الصهاريج  45.060.20
 المخازن والصهاريج صهاريج  47.020.85

 العربات الصهريجية  صهريجيه  45.060.20
 المتفجرات . ال# النارية صواريخ  71.100.30
 الحماية من الصواعق .صواعق   91.120.40

  الصواميل .  21.060.20
  الصواميل .  49.030.30
 أدوات قياس الصوتواألدوات المساعدة في السمع  صوت .  17.140.50

 مضخمات الصوت صوت .  33.160.10
مسجالت ال# . االسطوانات . األشرطة الممغنطة . أشرطة  صوت .  33.160.30

 وغيرها الكاسيت . األقراص البصرية

 سماعات األذن . مكبرات ال# . القط ال# وغيرها صوت .  33.160.50
 مضخات ال # البصرية  صوت .  33.180.30

 الصوت   35.040.40
ترميز معلومات # والفيديو، والوسائط المتعددة والوسائط 

 الفائقة

 السمعيات في المباني . عزل الصوت صوت .  91.120.20
 مواد العزل الحراري والصوتي . يصوت  91.100.60
 قياس ال# وخفض الضوضاء بصفة عامة صوتيات .  17.140.01

 اإللكترونية الصوتيات .  17.140.50
 المواصفات األخرى المتعلقة بالبصريات صوتيات .  17.140.99
 القياسات ال# وخفض الضجيج بصفة عامة صوتية .  17.140.01

 # ) مصطلحات (تقنيات ال  صور .  01.040.37

 ترميز المعلومات البيانية و# البيانية الصور   35.040.30

 تقنيات الصور صور .  37



  

 149 ( ICS )التصنيف الدولي للمواصفات 

 موضــــــوع المواصـــفــــــــــة الكلمة  الرقم
 أجهزة التصوير .آالت عرض الصور صور .  37.040.10
 معدات اإلنشاء وال# صيانة .  45.120

 ال# : التنظيف صيانة .  03.080.10
 أجهزة الفحص و ال# واالختبار صيانة .  43.180
 معدات # السكك الحديدية والقطارات المعلقة صيانة .  45.120

 الخدمة األرضية ومعدات الصيانة صيانة .  49.100
 معدات # الطرق صيانة .  93.080.10
 الحيوانات صيد  65.145

 شباك ال # البحري صيد .  65.150
 األسماك وتناسلها صيد  65.150

 الصيدالنيةالمستحضرات  صيدالنية .  11.120

 المستحضرات ال # بصفة عامة صيدالنية .  11.120.01
 الكربون األسود . الخزف ال # . الخ صيني .  83.040.20
 االختبارات غير ال # ) غير المتلفة ( ضارة .  19.100
 ) الكمبروسورات ( وآالت الرئوية الضاغطات  23.140

 التوازن وآالت # التوازن ضبط .  21.120.40
أنظمة التخدير والتحكم في المرور وطرق تركيبها )أجهزة #  ضبط .  93.080.30

السرعة . تركيب إشارات المرور . تحديد األرصفة . الفتحات 
 األرضية للمرفق . الخ (

 وتأثيره على اإلنسان الضجيج   13.140
 القياسات الصوتية و خفض ال # بصفة عامة  ضجيج .  17.140.01
 المنبعث من اآلالت والمعدات  الضجيج   17.140.20

 المنبعث من وسائل النقل الضجيج   17.140.30
 حماية المواقع ذات ال # المرتفع ضغط .  13.240
 منظمات الضغط ضغط .  23.060.40

 نظم # الشحنة والهواء ومخارج غاز العادم ضغط .  34.060.20
 الصلب المعد لتحمل الضغط ضغط .  77.140.30
 األلوان وقياس الضوء ضوئي .  17.180.20

 التعرف # على المحارف الضوئي   35.040.50

 التصوير الضوئي ضوئي .  37.040

 التصوير ال # بصفة عامة ضوئي .  37.040.01
 تشمل المرسمة المهجرية لالستخدام ال # واإللكتروني ضوئي .  37.080
 الضوئية أنظمة الطاقة الفضائية ضوئية .  27.160

 ال # وعالقتها باإلنسان  ضوضاء .  13.140
 قياس الصوتيات وخفض ال # بصفة عامة ضوضاء .  17.140.01
 الطرق . # القطارات . # الموانئ والمطارات ضوضاء .  17.140.30

 معالجة السطح والطبقات الخارجية لصناعة ال # طائرات .  49.040
 # والمركبات الفضائية ) مصطلحات (هندسة ال  طائرات .  01.040.49
 هندسة ال # والمركبات الفضائية  طائرات .  49

 هندسة ال # و المركبات الفضائية بصفة عامة طائرات .  49.020
 أسنان اللوالب في هندسة ال # طائرات .  49.030.10
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 موضــــــوع المواصـــفــــــــــة الكلمة  الرقم
 عجالت ال # طائرات .  83.160.20
 إطارات الطائرات طائرات .  83.160.20

أدوات اللياقة البدنية . كرة السلة . الكرة ال# . كرة اليد .  طائرة .  97.220.30
 أدوات الرياضة المنزلية . الخ

 هندسة نقل الحرارة وال # ) مصطلحات ( طاقة .  01.040.27
تشمل نظم االدارة البيئية . ونظم ادارة حركة  المرور على  .الطاقة  03.100.70

 #. ونظم ادارة الرعاية الصحية .الخالطرق . ونظم ادارة 

 هندسة نقل الحرارة والطاقة  طاقة .  27
 هندسة نقل الحرارة وال # بصفة عامة طاقة .  27.010

 كفاءة استخدام # . الحفاظ على # بصفة عامة  الطاقة   27.015

 محطات ال # بصفة عامة طاقة .  27.100
 محطات ال # الكهربائية  طاقة .  27.100
 هندسة ال # النووية طاقة .  27.120

 النووية بصفة عامة الطاقة .  27.120.01
 منشآت ال # النووية . السالمة  طاقة .  27.120.20
 معايير أخرى ذات صلة بال # النووية طاقة .  27.120.99

 هندسة ال # المائية طاقة .  27.140
 ال # الشمسيةهندسة  طاقة .  27.160
 مولدات ال # الكهربائية طاقة .  27.180

 أجهزة تقديم ال # . المحوالت . التغذية الكهربائية الثابتة طاقة .  29.200
 خطوط نقل وتوزيع الطاقة طاقة .  29.240.20
 مكثفات الطاقة  طاقة .  31.060.70
 المبانيعدادات قياس الـ # الكهربائية في  طاقة .  91.140.50

 دفايات تعمل بمصادر أخرى للطاقة طاقة .  97.100.99
األسرة ، # الجراحة ، قفزات اليدين الطبية ، حافظات المواد  طاوالت .  11.140

 الحادة المستهلكة ، الخ 

 أدوات المطبخ ، الـ # ، األفران واألجهزة األخرى المماثلة طاوالت .  97.040.20
 علم # الشرعي  الطب  07.140

 تشمل # التجديدي . العالج بالخاليا . وطبقية الدواء الطب   11.020.20

 أجهزة # العيون طب .  11.040.70
 األسنان طب  11.060

 األسنان بصفة عامة  طب  11.060.01
 مواد # األسنان طب .  11.060.10
 المعادن الثمينة لـ # األسنان طب .  11.060.10

 أجهزة # األسنان طب .  11.060.20
 أدوات # األسنان طب .  11.060.25
 البيطري الطب  11.220

أفالم التصوير الشعاعي المستخدمة في الـ # و # األسنان  طب .  37.040.25
 والمجال الصناعي
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 موضــــــوع المواصـــفــــــــــة الكلمة  الرقم
اآلالت الكتابة ، آالت االمالء ، آالت فرز العناوين ، آالت فتح  طباعة .  35.260

طي الرسائل ، آالت فرز رسائل البريد  الرسائل ، آالت
 وتتضمن أشرطة الـ #وملحقاتها ، الخ

 تشمل آالت الـ # والتصوير وأدوات التجليد ، الخ طباعة.  37.100.10
 تشمل تصحيح المسودات الطباعية طباعية .  37.100.01
 معالجة السطح والـ # الخارجية لصناعة الطائرات طبقات .  49.040

األغلفة ، الورق ، األغشية الرقيقة المعدنية ، وسائل إحكام  طبقات .  55.040
 اإلغالق ، الـ # الواقية من الصدمات )المخدات( ، الخ

 معالجة السطح و الـ # الخارجية طبقة .  25.220
 معالجة السطح و الـ # الخارجية بصفة عامة طبقة .  25.220.01

 اإللكتروليتية ، دهان الكاثود ، الدهان بالحفز الذاتي ، الخ الـ #  طبقة .  25.220.40
 األساسية الطبقة  35.100.10
 ربط البيانات طبقة  35.100.20

 الشبكة  طبقة  35.100.30
 النقل طبقة  35.100.40
 الدورة طبقة  35.100.50

 التقويم  طبقة  35.100.60
 التطبيق طبقة  35.100.70
 التصوير الشعاعي الـ # بواسطة الحاسب . طبقي  35.240.80

 تشمل الطب التجديدي . العالج بالخاليا . و # الدواء طبقية   11.020.20

المعدات الطبية ذات المؤشرات القياسية . المحرار الـ #  طبي .  11.040.55
 والمواد المماثلة 

 المحرار الـ # طبي .  11.040.55
 # ومرافق الرعاية الصحية بصفة عامةالعلوم الـ  طبية .  11.020

 األجهزة الطبية طبية .  11.040
 األجهزة الـ # بصفة عامة  طبية .  11.040.01
 تركيبات الغازات الطبية طبية .  11.040.10
المعدات الـ # ذات المؤشرات القياسية . المحرار الطبي  طبية .  11.040.55

 والمواد المماثلة 

 البصريات الـ # و أجهزتها . طبية  11.040.70
 األجهزة الـ # األخرى  طبية .  11.040.99

 المطهرات والمعقمات الـ # طبية .  11.080.20
 المطهرات والمعقمات الـ # طبية .  11.080.20
 التحاليل الطبية  طبية .  11.100

 المختبرات الـ # طبية .  11.100
 القفازات الـ # طبية .  11.140
 المالبس الـ # طبية .  11.140

األسرة ، طاوالت الجراحة ، قفازات اليدين الـ # ، حافظات  طبية .  1.140
 المواد الحادة المستهلكة ، الخ 

 الرياضيات . العلوم الـ # )مصطلحات( طبيعية .  01.040.07
 أماكن العمل طبيعة  13.040.30
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 موضــــــوع المواصـــفــــــــــة الكلمة  الرقم
 الغاز الطبيعياستخراج البترول وصناعة  طبيعي .  75.020
 الغاز الطبيعي طبيعي .  75.060

 معدات صناعة البترول والغاز الطبيعي طبيعي .  75.180
 معدات صناعة البترول والغاز الـ # بصفة عامة  طبيعي .  75.180.01
 معدات صناعة البترول والغاز الـ # بصفة عامة طبيعي .  75.180.01

 صناعة البترول والغاز الـ # ،بناء منصات  طبيعي .  75.180.10
 أجهزة القياس الحجمي لمنتجات البترول و الغاز الـ # طبيعي .  75.180.30
 معدات أخرى لصناعة البترول والغاز الطبيعي طبيعي .  75.180.99

 معدات أخرى لصناعة البترول والغاز الطبيعي طبيعي .  75.180.99
 ومكوناتها لمنتجات البترول والغاز الـ #خطوط األنابيب  طبيعي .  75.200

 التخطيط الـ # )على أرض الواقع( . تخطيط المدن طبيعي .  91.020

 الميترولوجيا والقياس. الظواهر الـ # )مصطلحات( طبيعية .  01.040.17
 الرياضيات . العلوم الطبيعية طبيعية .  07
 مياه المصادر الطبيعية طبيعية .  13.060.10
 فحص المكونات الـ # للماء طبيعية .  13.060.60

 المكونات الـ # للتربه طبيعية .  13.080.20
 الفيزياء الـ # طبيعية .  17
 المترولوجيا والقياس . الظواهر الطبيعية طبيعية .  17

 األلياف الطبيعية طبيعية .  59.060.10
 الفرز ، التعويم ، التركيزمعدات للـ # ، تقدير األحجام ،  طحن .  73.120
 وأجهزة الربط األخرى الطرفيات  35.180

 األجهزة الـ # لالتصاالت طرفية .  33.050
 أجهزة االتصاالت الـ # بصفة عامة طرفية .  33.050.01
 األجهزة الـ # األخرى لالتصاالت طرفية .  33.050.99

 هندسة مركبات الـ # )مصطلحات( طرق .  01.040.43
 استخدام الـ # اإلحصائية طرق .  03.120.30
 التعقيم ، تطهير أجواء غرف الجراحة ، الخ طرق  11.080.01

ضوضاء الـ #، ضوضاء القطارات ، ضوضاء الموانئ  طرق .  17.140.30
 والمطارات

تشمل نظم االدارة البيئية . ونظم ادارة حركة  المرور على # .  الطرق  03.100.70

 الطاقة. ونظم ادارة الرعاية الصحية .الخ ونظم ادارة

 األخرى لمعالجة السطح والطالء الطرق  25.220.99
التزامن ، األنظمة السلكية ، األنظمة السلكية التكاملية ، # النقل  طرق .  33.040.20

 لإلرسال المتعدد

 هندسة مركبات الطرق طرق .  43
 اختبار مركبات الـ # ، إعادة استخدام مواد المركبات لتصنيعها  طرق .  43.020
 نظم مركبات الـ # بصفة عامة  طرق .  43.040.01

 أجهزة اإلنذار لمركبات الـ # طرق .  43.040.20
 النظم األخرى لمركبات الطرق طرق .  43.040.99
 بصورة عامةمحركات االختراق الداخلي لمركبات الـ #  طرق .  43.060.01

 مركبات الـ # الكهربائية طرق .  43.120
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 موضــــــوع المواصـــفــــــــــة الكلمة  الرقم
 معدات الـ # الحبلية )الهوائية( طرق .  45.100
 العامة الختبار المنتجات الغذائية وتحليلها الطرق  67.050

 التحليل الكيميائي الفيزيائي طرق  71.040.50
 األخرى الختبار المعادن الطرق  77.040.99
 إطارات لمركبات ال # طرق.  83.160.10

 اإلطارات مركبات ال # طرق.  83.160.10
 هدم المباني ، الخ #القياس، تحديد مواقع البناء،  طرق  91.200
 السقاالت، خالطات الخرسانة، آالت بناء ال # الخ طرق.  91.220

 هندسة الطرق طرق.  93.080
 هندسة ال # بصفة عامة طرق.  93.080.01

 اإلسفلت ، أرصفة ال ، الخ  طرق.  93.080.20

 معدات ال # وتركيباتها طرق.  93.080.30
 مواصفات أخرى خاصة بهندسة الطرق طرق.  93.080.99
 معدات التحكم في النقل الجوي و# وتركيبها طرق.  93.120
 معدات التحكم في النقل البحري و# وتركيبها طرق.  93.140

 ال #. الحبوب الزيتيةالدهون وزيوت  طعام.  67.200
 بالدهانات الطالء.  87.020
 الطرق األخرى لمعالجة السطح والطالء طالء.  25.220.99

 معجون ال # المركز )الصلصة( والكاتشب طماطم  67.08020
 البناء بالطوب طوب.  91.080.30
 التراب، الرمل، الطين ، اإلردواز ، الحجر . ال # الخ طوب.  91.100.15

 النجاة البحري #المالبس الواقية ضد الحريق.  طوق.  13.340.10
 القياسات ال # والزاوية طولية.  17.040
 القياسات ال # والزاوية بصفة عامة طولية.  17.040.01

اآلالت الكاتبة، آالت اإلمالء ، آالت فرز العناوين ، آالت فتح  طي.  35.260
رسائل البريد وتتضمن الرسائل آالت# الرسائل، آالت فرز 

 أشرطة الطباعة وملحقاتها ، الخ
 التراب، الرمل ال# ، اإلردواز، الحجر ، الطوب ، الخ طين.  91.100.15

 المعدات الكهربائية المعدة للعمل في # خاصة ظروف.   29.260

 المعدات الكهربائية المعدة للعمل في # خاصة بصفة عامة ظروف.   29.260.01
 االجهزة الكهربائية األخرى المعدة للعمل في ال # الخاصة ظروف.   29.260.99

 األكياس الصغيرة والظروف ظروف.   55.080
 الميترولوجيا والقياس. ال # الطبيعية )مصطلحات( ظواهر.  01.040.17 

 المترولوجيا والقياس. ال # الطبيعية ظواهر.   17

 والهواء ومخارج غاز العادمنظم ضغط الشحنة  عادم.  43.060.20
 الصلب # الجودة )ال يصدا( عالي.  77.140.20
 الدم عبوات  11.040.20

 معقمة عبوات  11.080.30
 لألغراض العامة عبوات  55.180.10
 التي يعاد استعمالها العبوات  55.180.40

 الجاروف ، ال # الملقط ، الخ عتلة.  53.120
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 موضــــــوع المواصـــفــــــــــة الكلمة  الرقم
 الوسائل المساعدة الخاصة بال # والمعاقين  عجزة  11.180
 مواصفات أخرى تتعلق بالوسائل المساعدة لل # والمعاقين عجزة.  11.180.99

القابض )الكلتش(، صناديق التروس )القيربكس( ، نظم #  عجالت.  43.040.50
القيادة اآللية ، عمود اإلدارة الخلفية )عمود كردان( ، تروس 

 الدفرنس(. ال# األطواق ، الخالتدوير الخلفي )
 الدرجات وعمليات تبديل و إصالح اإلطارات  عجالت.  83.160.10

 الطائرات عجالت.  83.160.20
 اآلالت الزراعية عجالت.  83.160.30
 ملحقات القطر )السحب( وتركيب ال # الخامسة عجلة.   43.040.70

 قياس الغاز في المباني عدادات  91.140.40

الكهرباء في المباني ، االمداد بالكهرباء في حالة الطوارئ ،  عدادات  91.140.50
 الخ

 اليدوية العدد  25.140

 الصلب المخصص لصناعة العدد عدد.  77.140.35
 أجهزة التصوير عدسات  37.040.10
سيارات الركوب والبيوت المتنقلة )الكارافانات( و ال#  عربات.  43.100

 الخفيفةالمقطورة 

 الصهريجية العربات  45.060.20
 المستخدمة في األسواق التجارية العربات  97.130.30
 أجهزة ال # اإللكترونية عرض.  31.120

نظم معالجة النصوص، تبادل النصوص ،# النصوص ،  عرض.  35.240.20
 تصميم مواقع لحفظ وثائق المكتب ، الخ

 اآلت # صورأجهزة التصوير.  عرض.  37.040.10

 ثالجات كبائن ال # مخازن التبريد ، الخ عرض.  97.130.20
 المفصالت. ال# ، وغيرها من الموصالت المفصلية ُعَري.  21.080
 استخالص الحرارة. ال# الحراري عزل.  27.220

 األشرطة الالصقة ألغراض ال # الكهربائي عزل.  29.035.20
 الكهربائي العزل  29.080
 الكهربائي بصفة عامة العزل  29.080.01
 أنظمة ال #  الكهربائي عزل.  29.080.30

 المواصفات األخرى المتعلقة بال# الكهربائي عزل.  29.080.99
 اإلجهاد الكهربائي و وسائل العزل عزل.  31.140
 مواد ال # الحراري والصوتي عزل.  91.100.60

 الحراري للمباني العزل  91.120.10
 السمعيات في المباني. الصوت عزل .  91.120.20
 المائي العزل  91.120.30

 الهندسة ال # )مصطلحات( عسكرية.  01.040.95
 الشراء. التوريد. األسواق العسكرية عسكرية.  03.100.10
المالبس الداخلية، مالبس النوم، المالبس التريكو، المالبس ال#  عسكرية.  61.020

الخ، كما تشمل أنظمة بطاقات البيانات ،’ ، الجوارب 
 االيضاحية والرموز.

 الهندسة العسكرية عسكرية.  95
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 الهندسة # العسكرية   95.040

 الهندسة ال # الشئون ال # األسلحة عسكرية.  95.020
 دبس السكر، الحلويات، صنع الحلويات وبيعها ، الخ عسل.  67.180.10
 ال# ، معدات زراعية الزيتون ومنتجاته جزازات عشب.   65.060.70

 و ال# المركز والمياه المعدنية والبيرة ومشروبات الكوال ، الخ عصير  67.160.20
السمية، التحلل ال# ، الحماية من التلوث. المعدات المستخدمة  عضوي  13.060

 وتركيبها

 الكحول . األثير)مركب # مخدر( عضوي.  71.080.60
 المكونات ال # للتربة عضوية.  13.080.30

 الدهان بمواد عضوية عضوية.  25.220.60

 المواد الكيميائية غير العضوية عضوية.  71.060
 المواد الكيميائية غير ال# بصفة عامة عضوية.  71.060.01
 العناصر الكيميائية غير العضوية عضوية.  71.060.10
 المواد الكيميائية غير ال# اإلخرى عضوية.  71.060.99

 المواد الكيميائية العضوية عضوية.  71.080
 المواد الكيميائية ال# بصفة عامة عضوية.  71.080.01
 مركبات النيتروجين العضوية عضوية.  71.080.30

 األحماض العضوية عضوية.  71.080.40
 المواد الكيميائية الـ # األخرى عضوية.  71.080.99
 الهيدروكربونات الـ # )الحلقية( عطرية.  71.080.15

 الزيوت العطرية  عطرية.  71.100.60

 تشمل الطب التجديدي . #  بالخاليا . وطبقية الدواء العالج   11.020.20

 معدات العالج عالج.  11.040.60
 القوارير ، الـ # ، البرطمانات علب.  55.100

 األنابيبوالصفائح و  العلب.  55.120
االجتماع. الخدمات. تنظيم وإدارة الشركات. اإلدارة. النقل  علم  01.040.03

 )مصطلحات(
 التوثيق. # المكتبات ونظم األرشيف علم.  01.140.20

 االجتماع. الخدمات. تنظيم وإدارة الشركات. اإلدارة. النقل علم  03

 االجتماع. # السكان علم  03.020
 الفلك. # األرض. الجغرافيا علم.  07.040

 الجيولوجيا. # األرصاد الجوية. # المياه علم.  07.060
 األحياء. # النبات. # الحيوان علم   07.080
 األحياء الدقيقة )الميكروبيولوجي( علم   07.100

 األحياء الدقيقة بصفة عامة علم   07.100.01
 األحياء الدقيقة الطبية علم   07.100.10
 األحياء الدقيقة للمياه علم   07.10020

 األحياء الدقيقة للمواد الغذائية للحيوانات  علم   07.10030
 األحياء الدقيقة لألغذية علم   07.100.30
 األحياء الدقيقة لمستحضرات التجميل علم   07.100.40

 مواصفات أخرى تتعلق بـ # األحياء الدقيقة علم.  07.100.99
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 الطب الشرعي علم  07.140

 الطب علم   11.020.20

السموم. التحاليل الحيوية، نظم الفحص في الزجاج، التحكم في  علم   11.100
 الشوائب، تحليل الدم والبول، الخ

 جودة التربة. # التربة علم.  13.080
 جودة التربة و # التربة بصفة عامة علم.   13.080.01
 قياس الوقت  علم   39.040

 قياس الوقت بصورة عامة علم   39.040.01
 الرياضيات. الـ # الطبيعة )مصطلحات( علوم.  01.040.07

 المعلومات. النشر علوم   01.140

 المعلومات علوم   01.140.20
 الرياضيات. الـ # الطبيعية علوم.  07
 الطبية ومرافق الرعاية الصحية بصفة عامة العلوم  11.020
 تأهيل # اللحام عمال.  25.160.01

قواعد إعداد أدلة المستخدمين، أدلة # ، تحديد خصائص  عمل.  01.110
 المنتجات ، الخ

 المكاتب النظيفة والعوامل المرتبطة ببيئة العمل عمل.  13.040.35

 السالمة في الـ # . الوقاية الصحية في المنشآت الصناعية عمل.  13.100
 وتأثيرها على االنسانبيئة الـ #  عمل.  13.180
 األدوات المستخدمة في الـ # مع التيار عمل.  13.260

 معدات الـ # بدون شظايا عمل.  25.120
 معدات الـ # بدون شظايا بصفة عامة عمل.  25.120.01
 أدوات الـ # األخرى دون شظايا عمل.  25.120.99

 ظروف خاصةالمعدات الكهربائية المعدة للـ # في  عمل.  29.260
 المعدات الكهربائية المعدة للـ # في ظروف خاصة بصفة عامة عمل.  29.260.01
 األجهزة الكهربائية األخرى المعدة للـ # في الظروف الخاصة عمل.  29.260.99

 مسطرة الـ # )القدة( عمل.  91.060.30
بالسالمة معدات إضاءة أماكن الـ # ، اإلضاءة الخاصة  عمل.   91.160.10

 والطوارئ

 المعدات المستخدمة في # القطع اليدوية والمصنوعات اليدوية عمل.  97.195

 زراعة األعضاء واستبدال األعضاء و # التقويم عمليات.  11.040.40
 التشكيل الصناعي عمليات  25.020
 قياس ومراقبة الـ # الصناعية عمليات.   25.040.40

 اللحام  علميات   25.160.10
 معالجة السطح والطبقة الخارجية  عمليات  25.220
 الدهانات و الـ # ذات العالقة المستخدمة في الصناعة الفضائية عمليات.  49.040

أنظمة نقل المعلومات والبيانات الفضائية ومعدات المجموعة  عمليات.  49.140
 المساندة لـ # اإلقالع 

 صناعة النسيج عمليات  59.020
 ومواد صناعة الجلود عمليات  59.140.10

 في صناعة الغذاء العمليات  67.020
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تخطيط المصانع وخدماتها ، التصميم والتحكم في الصناعة ، الـ  عمليات.  71.020

 # الصناعية ، مقاييس السالمة ، الخ
، االكتشاف ، التطور ، أعمال البحث عن المعادن ،  التتقيب عمليات.  73.020

 أعمال الحفر ، بناء المناجم ، # المناجم ، معالجة المعادن ، الخ
 صناعة الزجاج والخزف )السيراميك( عمليات  81.020
 الصناعية للمطاط والبالستيك العمليات  83.020

 اإلطاراتعجالت الدراجات و # تبديل وإصالح  عمليات.  83.160.10
 الدهان عمليات  87.020

 الصحية بصفة عامة خدمات الرعاية العمود  11.020.10
*تشمل دور الرعاية. رعاية الخرف . المساعدة المعيشية . 

الجراحة التجميلية.خدمات المعالجة اليدوية لتقويم # الفقري. 

 الخ

)الكرنك( وغيرها الكباس )البستم( وحلقة الكباس و # اإلدارة  عمود.   21.240
 من المعدات الهندسية بصفة عامة

القابض )الكلتش( ، صناديق التروس )القيربكس( ، نظم  عمود.  43.040.50
عجالت القيادة اآللية ، # اإلدارة الخلفية )عمود كردان( ، 

 تروس التدوير الخلفي )الدفرنس( ، العجالت ، األطواق ، الخ
 بتكوينات األرض التربة المتعلقة عناصر   93.020

 مقاومة مواد البناء و الـ # للحريق عناصر.   13.220.50
 وردة الصامولة ، الفلكات ، # الزنق و التثبيت عناصر.  21.060.30
 سبل االتصال بشيكات المعلومات و # الشبكات عناصر.   33.040.50

 هياكل السفن و # تركيبها عناصر.   47.020.10
 الكيميائية غير العضوية العناصر   71.060.10
 ومكونات المباني  عناصر   91.060

 ومكونات المباني بصفة عامة عناصر  91.060.01
 ومكونات المباني األخرى عناصر   91.060.99
 معدات الـ # بالزرع عناية.  65.060.40

 أجهزة الـ # باألرضيات عناية.  97.080
 أدوات الـ # بالجسم  عناية.  97.170

رباط الـ # ، قفازات اليد ، عطاء الرأس ، المنديل ، األحزمة ،  عنق.  61.040
 األزرار

 ابتعاثات # وسائل النقل  عوادم.  13.040.50
 الكهربائية العوازل  29.080.10
 أخذ العينات عينات.   13.060.45

 أخذ العينات عينات.   13.080.05
 تصنيف المعادن ، الوصف ، الـ # ، التحليل الكيمائي ، الخ عينات.  77.080
 تصنيف السبائك ، الوصف ، الـ # ، التحليل الكيمائي ، الخ عينات.  77.100

 تصنيف المعادن ، الوصف ، الـ#، التحليل الكيميائي ، الخ عينات.  77.120
 خوذة الرأس ، حماية الـ# و األذنين ، الخ عينين.  13.340.20

 أجهزة طب العيون عيون.  11.040.70
 الزراعة و الـ # بصفة عامة غابات.  65.020.01
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 مواصفات أخرى تتعلق بالزراعة و الغابات غابات.  65.020.99

 أسطوانات # الغاز   23.020.35

اللحام بالـ # ، اللحام بالكهرباء ، لحام البالزما ، اللحام بالحزمة  غاز.  25.160
 ، تقطيع البالزما ، الخ اإللكترونية

 مواقد الـ # السائل غاز.  27.060.20

 نظم ضغط الشحنة و الهواء و مخارج # العادم غاز.  43.060.20
بناء المنصات البحرية باستثناء بناء المنشآت البترولية و الـ #  غاز.  47.020

 الصناعي ، و المنصات للتنقيب في أعماق البحر

 معدات أخرى لصناعة البترول و الـ # الطبيعي غاز.  75.180.9
 استخراج البترول و صناعة الـ # الطبيعي غاز.  75.020

 الطبيعي غاز.  75.060
 الوقود الغاز غاز.  75.160.30

 الغاز   75.160.40
يشمل الوقود الحيوي الصلب . الوقود الحيوي السائل و# 

 الحيوي 
 البترول و الـ # الطبيعيمعدات صناعة  غاز.  75.180

 معدات صناعة البترول و الـ # الطبيعي بصفة عامة غاز.  75.180.01
 أجهزة القياس الحجمي لمنتجات البترول و الـ # الطبيعي غاز.  75.180.30

 معدات أخرى لصناعة البترول و الـ # الطبيعي غاز.  75.180.99
 المنتجات البترولية و الـ # الطبيعيمعدات نقل البترول و  غاز.  75.200

 خطوط األنابيب و مكوناتها لمنتجات البترول و الـ # الطبيعي غاز.  75.200
 أنظمة اإلمداد بالغاز غاز.  91.140.40

 قياس تدفق الـ # في المباني غاز.  91.140.40
 دفايات الغاز غاز.  97.100.20

 الطبيةتركيبات الـ #  غازات.  11.040.10
 قبضان اللحام ، مواد الحشو ، الـ # ، الخ غازات.  25.160.20

 العازلة الغازات  29.040.20
 تحليل الغازات غازات.  71.040.40

 التبريد و مقاومات التجمد غازات  71.100.45
 الـ # البترولية السائلة  غازات.  75.160.30

 بخاريةتربين هوائي و # . محركات  غازي.  27.040
 تقنية الغذاء غذاء.  67

 العمليات في صناعة الغذاء غذاء.  67.020
 علم األحياء الدقيقة للمواد الـ # للحيوانات  غذائية.  07.100.30

 المواد الـ # للحيوانات غذائية.  65.120
 المنتجات الـ # عامة غذائية.  67.040

 المنتجات الـ # و تحليلهاالطرق العامة الختبار  غذائية.  67.050
 جودة الهواء في # الجراحة  غرف.  11.080

 طرق التعقيم ، تطهير أجواء # الجراحة ، الخ غرف.  11.080.01
الخدمات األمنية ، االجراءات األمنية ، أجهزة االنذار ضد  غرف.  13.310

اللصوص . المعدات و المواد الصامدة ضد اللصوص ، أجهزة 
 سرقة السيارات ، الخزائن اآلمنة ، التخزين ، الخاإلنذار ضد 
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 أجهزة تدفئة # التخزين الحراري غرف.  97.100
 آالت الـ # و البرم و التجعيد غزل.  59.120.10

 األواني غساالت  97.040.40
 المالبس غساالت  97.060

، المغاسل ، أحواض الـ # بالمطبخ ، المغاطس لالستحمام  غسيل.  91.140.70
 قنوات تصريف الفضالت ، الخ

أجهزة الغساالت و أجهزة الـ # على البخار ، النشافات ،  غسيل.  97.060
 أدوات كي المالبس ، الخ

تشمل معدات الرياضة الجبلية ، كرة القدم ، التنس ، السباحة ،  غطس.  97.220.40
 الـ # الخ

 الخاليا و البطاريات الغلفانية  غلفانية.  29.220

 الخاليا و البطاريات الـ # بصفة عامة  غلفانية.  29.220.01
 الترفيهية # تشمل خدمات الغوص  03.200.99

 االختبارات # الضارة )غير المتلفة( غير.  19.100
مواقع اللحام و االختبارات الميكانيكية و # الملتفة لوصالت  غير.  25.160.40

 اللحام
 األدوات الكتابية # الورقية  غير.  35.260

 مخازن القطارات # الكهربائية غير.  45.060.10
 السبائك # الحديدية بصفة عامة غير.  49.025.15

 األقمشة # المنسوجة ، اللباد ، األشرطة ، الخ غير.  59.080.30
 الجلود الخام و الجلود المدبوغة و # المدبوغة غير.  59.140.20

الحقائب و الشنط اليدوية و المحافظ و األطراف الجلدية ، و  غير.  59.140.35
 غيرها من المنتوجات المصنوعة من مواد # الجلد الطبيعي

 المشروبات # الكحولية  غير.  67.160.20
 المواد الكيميائية # العضوية غير.  71.060

 المواد الكيميائية # العضوية بصفة عامة غير.  71.060.01
 العناصر الكيميائية # العضوية غير.  71.060.10

 المواد الكيميائية # العضوية األخرى غير.  71.060.99
 مواد # معدنية غير.  73.080

 االختبارات # المتلفة للمعادن غير.  77.040.20

 المعادن # الحديدية  غير.  77.120

 المعادن # الحديدية بصفة عامة  غير.  77.120.01
 المعادن األخرى # الحديدية و سبائكها   غير.  77.120.99

 الصلب # المسبك غير.  77.140.45

 األنابيب المعدنية # الحديدية و المواسير لالستخدام العام  غير.  77.150
 منتجات المعادن # الحديدية غير.  77.150

 منتجات المعادن # الحديدية بصفة عامة غير.  77.150.01
 المنتجات األخرى للمعادن # الحديدية غير.  77.150.99

 المفروشات األرضية # النسيجية غير.  97.150
 األدوات المكتبية # الورقية غير.  97.180
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 الفائقة   35.040.40
ترميز معلومات الصوت والفيديو، والوسائط المتعددة والوسائط 

# 
 التلكس و الـ # فاكس.  33.040.70

أنظمة التحذير و التحكم في حركة المرور و طرق تركيبها  فتحات.  93.080.30
)أجهزة ضبط السرعة ، تركيب إشارات المرور ، تحديد 

 األرصفة ، الـ # األرضية للمرافق ، الخ.(
 المعامل المعتمدة و الـ# و برامجه فحص.  03.120.20

نظم الـ # في الزجاج التحكم علم السموم . التحاليل الحيوية ،  فحص.  11.100
 في الشوائب ، تحليل الدم و البول ، الخ

 الشهادة و الـ # ألنظمة إدارة البيئة  فحص.  13.020.10

 المكونات الكيميائية للماء فحص  13.060.50
 المكونات الطبيعية للماء فحص  13.060.60

 المكونات البيولوجية للماء فحص  13.060.70
 أجهزة الـ # و الصيانة و االختبار  فحص.  43.180

 الصحي الفحص  65.020.30
 منتجات ال# ، # الكوك، الخشب الصخري،الخشب، الخ فحم.  75.160.10

 والجلود االصطناعية الفراء       59.140  
 الجلد و الفراء فراء.  59.140.30
 والفراءاآلالت واألجهزة الخاصة بصناعة الجلد  فراء.  59.140.40

 التوزيع وآالت التوزيع ال # )الذاتية( فردية.  55.230
اآلالت الكتابة ،آالت اإلمالء، آالت # العناوين، آالت فتح  فرز.  35.260

الرسائل ، آالت طي الرسائل ، آالت # رسائل البريد وتتضمن 
 أشرطة الطباعة وملحقاتها ، الخ

باللف و التكوير والتغليف وال اآلالت والمعدات الخاصة  فرز.  59.120.20
 #حسب الحجم و لف القطن المغزول على رافدة

نشافات الشعر، أمواس الحالقة ، مكينات الحالقة ، # األسنان،  فرش.  97.170
 أدوات التدليك ، أجهزة معالجة الجسم باألشعة، الخ

 سلسلة المناشير والمناشير الفرشاة فرشاة.  65.060.80
 هندسة الطائرات والمركبات ال # )مصطلحات( فضائية.  01.040.49
 أنظمة الطاقة ال# الضوئية فضائية.  27.160

 هندسة الطائرات والمركبات الفضائية فضائية.  49
 هندسة الطائرات و المركبات ال #بصفة عامة فضائية.  49.020
 # منتجات المعادن غير الحديدية لبناء المركبات ال فضائية.  49.025

 المواد الالزمة لبناء المركبات الفضائية فضائية.  49.025
 المواد الالزمة لبناء المركبات ال# بصفة عامة فضائية.  49.025.01
 منتجات الصلب لبناء المركبات ال# فضائية.  49.025.10

 أدوات الربط المستخدمة في بناء المركبات ال # فضائية.  49.030
 المحركات ال# ونظم الدفع المروحي فضائية.  49.050
 النظم و المعدات الكهربائية الفضائية فضائية.  49.060

أنظمة نقل المعلومات و البيانات ال # ومعدات المجموعة   فضائية.  49.140
المساندة لعمليات اإلقالع المغاسل ، أحواض الغسيل بالمطبخ ، 

 المغاطس لالستحمام ، قنوات تصريف ال # ، الخ
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 وحدات التخلص من الفضالت  فضالت.  97.040.50

 الصحية بصفة عامة خدمات الرعاية الفقري  11.020.10
*تشمل دور الرعاية. رعاية الخرف . المساعدة المعيشية . 

الجراحة التجميلية.خدمات المعالجة اليدوية لتقويم العمود #. 

 الخ

 الفكريةبراءات االختراع . الحقوق  فكرية.  03.140

 وردة الصامولة ، ال# ، عناصر الزنق والتثيت فلكات.  21.060.30
 وردات)#( و أدوات التثبيت والزنق  فلكات.  49.030.50
 مصابيح ال # ومصابيح التفريغ  فلورسنت.  29.140.30

 الميكا ، # الكالسيوم البلوري ، الخ فلوريد.  73.080
 والمطاعم والمغاسل والتنظيف والنقل ،الخ  الفنادق.  03.080.30
تشمل ادارة االحداث في الخارج )الهواء الطلق( . مكاتب  الفنادق  03.200.01

 المعلومات السياحية .الخدمات السياحية .# .الخ

مبادئ عامة .المصطلحات ال#. التقييس . التوثيق  فنية.  01.040.01
 )مصطلحات(

الرموز الخطية المستخدمة في تقنية المعلومات الرسومات ال #  فنية.  01.080.50
 لالتصاالت وغيرها من وثائق النتجات الفنية

 الرسومات ال # بصفة عامة فنية.  01.100.01
 الرسومات ال # في حقول االتصال وتقنية المعلومات فنية.  01.100.27

 الفنيةمواصفات أخرى تتعلق بالرسومات  فنية.  01.100.99
 توثيق المنتجات ال# فنية.  01.110
ترميز المعلومات المسموعة و المريئة والمتعدد الوسائل ،  فنية.  35.040

 السبل ال # لسالمة تقنية المعلومات ، الخطوط المشفرة
 التحف والقطع ال# والمصنوعات اليدوية فنية.  97.195
 الجوانب المتعلقة باألجور وال # للمكالمات  فواتير.  33.040.30
 الجدران و ال # والواجهات فواصل.  91.060.10

 والخضروات الفواكه  67.080
 والمنتجات المشتقة الفواكه  67.080.10
 العصائر والمشروبات من الخضروات وال# الفواكه.  67.160.20

  الفوانيس  29.140.40
 الحديد والفوالذأنابيب  فوالذ.  23.040.10
 )الصلب( الفوالذ  49.025.10

 أجهزة تسجيل ال# ،كاميرات التصوير ،أقراص الليزر،وغيرها فديو.  33.160.40
 الفيزياء.الكيمياء فيزياء.  07.030
  الفينوالت  71.080.90

 وأدوات الحماية من األحمال الزائدة الفيوزات  29.120.50

 الفيديو   35.040.40
معلومات الصوت و#، والوسائط المتعددة والوسائط ترميز 
 الفائقة

 والمقابس والقارنات القابسات  29.120.30
 والمقابس والوصالت الكهربائية القابسات  31.220.10
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)الكلتش(،صناديق التروس )القيربكس(،نظم عجالت القيادة  القابض  43.040.50

اإلدارة الخلفية )عمود كردان( ، تروس التدوير  اآللية،عمود
 الخلفي )الدفرنس(،العجالت ، األطواق ،الخ

 أعمدة اإلدارة والوصالت)#( قارنات.  21.120
 أعمدة اإلدارة والوصالت)#( بصفة عامة قارنات.  21.120.01
 الوصالت )#( قارنات.  21.120.20

 بأعمدة اإلدارة و الوصالت )#(مواصفات أخرى تتعلق  قارنات.  21.120.99
 الوصالت ذات الشفة و وصالت و# األنابيب قارنات.  23.040.60
 القابسات والمقابس والقارنات قارنات.  29.120.30

 اإلدارة العامة القانون  03.160

 الجوانب ال# وتحمل المسئولية في اإلدارة قانونية.  03.100.01
 القانونيةالجوانب  قانونية.  91.010.10

 األسوار ،البوابات،األقواس وال #، الجراجات،الخ قباب.  91.090
 محطات ال# الشمسية قدرة.  27.160
 نقل ال # الكهربائية وشبكات التوزيع قدرة.  29.240
 شبكات نقل وتوزيع ال# بصفة عامة قدرة.  29.240.01

 أجهزة التحكم ألنظمة ال# الكهربائية قدرة.  29.240.30
 أجهزة أخرى ذات صلة بشبكات نقل وتوزيع ال # الكهربائية قدرة.  29.240.99
 األحذية الواقية للـ # قدم.  13.340.50

معدات الرياضة الجبلية، كرة ال # ، التنس ، السباحة ، الغطس  قدم.  97.220.40
 ، الخ

 أدوات التقوير والشفط قشط.  25.100.25

 التشكيل ، المكابس ، القصمعدات  قص.  25.120.10
 اللحام .اللحام بالنحاس واللحام بال# بصفة عامة قصدير.  25.160.01
 سبائك النحاس و ال# والمعدات قصدير.  25.160.50

 الرصاص والزنك وال # وسبائكها قصدير.  77.120.60
 اللحام ، مواد الحشو ، الغازات ، الخ قضبان  25.160.20
 الكهربائية ومنها # التوصيل ، الخ القضبان  29.060.10

 مواد خاصة ب # السكك الحديدية قضبان.  45.060.10
 ومكونات السكك الحديدية قضبان  45.080

 مكونات القطارات والسكك الحديدية بما فيها ال # قضبان.  45.080
 وأذرعة الصلب قضبان  77.140.60

ضوضاء ال # ، ضوضاء الموانئ ضوضاء الطرق ،  قطارات.  17.140.30
 والمطارات

 مخازان ال # غير الكهربائية  قطارات.  45.060.10

 معدات لتشييد الـ # و التلفريك و صيانتها  قطارات .  45.120
 معدات التحكم في حركة الـ # و تركيبها  قطارات .  93.100
 ملحقات الـ # ) السحب ( و تركيب العجلة الخامسة  قطر .  43.040.70

 تركيب األنابيب المعدنية  قطع   23.040.40
 تركيب األنابيب البالستيك قطع  23.040.45
 أنابيب و # تركيب من مواد أخرى قطع .  23.040.50
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 آالت الـ # األخرى  قطع .  25.100.99
 مكونات العوازلالتركيب و غيرها من  قطع .  29.080.10

 التوصيل الكهربائية  قطع  29.120.20
 مفاتيح الـ # و الوصل و التحكم الكهربائية  قطع .  29.130
 مفاتيح الـ # و الوصل و  التحكم الكهربائية بصفة عامة قطع .  29.130.01

 مفاتيح الـ # و الوصل و التحكم ذات الجهد العالي قطع .  29.130.10
 مفاتيح الـ # و الوصل و التحكم ذات الجهد المنخفض قطع .  29.130.20
 مفاتيح الـ # و الوصل و التحكم األخرى  قطع .  29.130.99

 التحف و الـ # الفنية و المصنوعات اليدوية  قطع .  97.195
األسرة . طاوالت الجراحة . # اليدين الطبية . حافظات المواد  قفازات .  11.140

 المستهلكة . الخالحادة 
رباط العنق . # اليد . عطاء الرأس . المناديل . األحزمة .  قفازات .  61.040

 األزرار . سحابات المالبس . المظالت . الخ
 الخاليا و البطاريات الثانوية القلوية قلوية .  29.220.30
 أدوات الـ # و التثبيت  قمط .  21.060.70
 التدفق في الـ # المفتوحة  قنوات .  17.120.20

 المواد ذات الصلة ) مثل المزاريب و # التصريف . الخ ( قنوات .  91.060.20
 المداخة و ممراتها و # األنابيب  قنوات .  91.060.40
المغاسل . أخواض الغسيل بالمطابخ . المغاطس لالستحمام . #  قنوات .  91.140.70

 تصريف الفضالت . الخ
 إنشاء # المياه و الموانئ قنوات .  93.140
 الشاي . الـ # . الكاكاو قهوة .   67.140

 و بدائل القهوة  القهوة .   67.140.20
 الـ # . العلب . البرطمانات  قوارير .  55.100
إعداد أدلة المستخدمين . أدلة العمل . تحديد خصائص المنتجات  قواعد   01.110

 . الخ

 التقييس . # عامة  قواعد .   01.120

 قواعد   35.240.63
االمم المتحدة لتبادل البيانات اإللكترونية في االدارة ،التجارة 

 والنقل والتجارة االلكترونية
 ) كيمياء ( القواعد   71.060.40

 لولبة و سداد لولبة  قوالب   25.100.50
 و الصفائح و الرقائق القوالب   77.140.5
المنتجات المصنوعة بالصب بالـ # أو باالنبثاق تصنف مع  قوالب .  83.140

 مجموعاتها المتخصصة 
 قياس الـ # و الوزن و الضغط قوة .   17.100
 أنظمة الـ # السائلة  قوة .   23.100

 أنظمة الـ # السائلة بصفة عامة قوة .   23.100.01
 مكونات أنظمة الـ # السائلة األخرى قوى .  23.100.99
 الورق و الكرتون ) الورق المقوى ( قوى .   85.060

 إنشاءات الـ # المائية ) هيدرولي ( قوى .  93.160
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القابض ) الكلتش ( . صناديق التروس ) القيربكس ( . نظم  قيادة .  43.040.50

عجالت الـ # اآللية . عمود اإلدارة الخلفية ) عمود كردان ( . 
 الدفرنس ( . العجالت . األطواق . الخ تروس التدوير الخلفي ) 

إطار بناء الهيكل . التنظيف . إذابة الصقيع . و سائل إزالة  قيادة .   43.040.60
الرطوبة و التدفئة . أنظمة تكييف الهواء للركاب و مقصورة الـ 

 # و المرايا . الحوامل فوق سطح العربة . الخ
 معدات مقصورة الركاب و القيادة  قيادة .  49.095

 السمع   قياس   13.140
 المترولوجيا و الـ # . الظواهر الطبيعية قياس .  17
 المترولوجيا و الـ # بصفة عامة قياس .  17.020

 أجهزة القياس قياس .  17.040.30
 المواصفات األخرى المتصلة بالـ # الطولي و الزاوية  قياس .  17.040.99
 الحجم . الكتلة . الكثافة . اللزوجة قياس   17.060

 الوقف . # السرعة . السرعة الزاوية  قياس   17.080
 القوة و الوزن و الضغط قياس   17.100
 تدفق السوائل قياس   17.120
 تدفق السوائل بصفة عامة قياس   17.120.01

 أجهزة الـ # و معدات االختبار قياس .  17.140
 الصوتيات و خفض الضوضاء بصفة عامة قياس .  17.140.01
 األدوات المساعدة في السمع و أدوات # الصوت قياس .  17.140.50

 االهتزازات . # الصدم و االهتزاز قياس .  17.160
 األلوان و # الضوء قياس .  17.180.20
 أجهزة الـ # البصرية  قياس .  17.180.30

 الديناميكا الحرارية و # درجة الحرارة  قياس .  17.200
 الحرارة . # الحرارة  قياس .  17.200.10
 أجهزة # الحرارة  قياس .  17.200.20

 أجهزة الـ # و أجهزة التحويل قياس .  17.220.20
 معدات الـ # للشحنات الكهربائية و المغناطيسية  قياس .  17.220.20
 االشعاع قياس .  17.240

معدات الـ # . االستخدام الصناعي ألشعة إكس و أشعة جاما .  قياس .  19.100
 أجهزة كشف التسرب اإلشعاعي . الخ

 و مراقبة العمليات الصناعية  قياس   25.040.40
 وحدات الـ # و أجهزة أخرى قياس .  25.060.10

 أجهزة الـ # الخاصة باالتصاالت عن بعد قياس .  33.140
 التحكم عن بعد . الـ # عن بعد قياس .  33.200
 علم # الوقت  قياس .  39.040

 علم # الوقت بصورة عامة قياس .  39.040.01
 أدوات أخرى لـ # الوقت  قياس .  39.40.99
 مكثف السوائل ) الهيدرومتر ( . أجهزة # الكحول . الخ قياس .  71.040.10

الشدة النسبية ألجزاء الطيف ) فوتومترطيفي ( و التحليل )  قياس .  71.040.50
 كروماتوغرافي (

 معدات و أجهزة الـ # الحجمي قياس .  75.180.3
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 معدات و أجهزة الـ # الحجمي قياس .  75.180.30
 عدادات # الغاز في المباني قياس .  91.140.40

 تدفق الغاز في المباني قياس .  91.140.40
 طرق الـ # . تحديد مواقع البناء . طرق هدم المباني . الخ قياس .  91.200
 الطولية و الزاوية  القياسات  17.040

 الطولية و الزاوية بصفة عامة القياسات   17.040.01
 الصوتيات و الـ # الصوتية  قياسات .   17.140
 الصوتية و خفض الضجيج بصفة عامة القياسات   17.140.01

 البصريات و الـ # البصرية  قياسات .  17.180
 البصريات و الـ # البصرية بصفة عامة قياسات .  17.180.01

 مواصفات أخرى عن البصريات و الـ # البصرية  قياسات .  17.180.99

 الكهرباء المغناطيسية . الـ # الكهربائية و المغناطيسية  قياسات .  17.220
 الكهربائية و المغناطيسيةالشحنات  قياسات   17.220.20
 اإلشعاع قياسات   17.240
المعدات الطبية ذات المؤشرات الـ # . المحرار الطبي و المواد  قياسية .  11.040.55

 المماثلة 
أدوات القياس بصفة عامة . األرقام الـ # . المقاييس المستخدمة  قياسية .   17.020

 الخ. الجوانب العامة للمواد المرجعية . 
 إدارة المشاريع . تحليل الـ # . الخ قيمة .  03.100.40

 المحطات الفرعية . # تموج التيار كابح .  29.240.10
 وسائل اإلدارة بالحبال و األسالك ) # ( كابالت .  21.220.20
 األسالك و الـ # الكهربائية  كابالت .  29.060

 الكهربائية بصفة عامةاألسالك و الـ #  كابالت .   29.060.01
  الكابالت   29.060.20
 األسالك و الـ # المتماثلة األطراف كابالت .  33.120.20

 معجون الطماطم المركز ) الصلصة ( و الكاتشب كاتشب .  67.080.20
 الطبقة اإللكتروليتية . دهان الـ # . الدهان بالحفز الذاتي . الخ كاثود .  25.220.40
 و الكوبالت و سبائكها الكاديوم  77.120.70

 و الكوبالت ومنتجاتها الكاديوم  77.150.70

مسجالت الصوت . االسطوانات. األشرطة الممغنطة . أشرطة  كاسيت .   33.160.30
 الـ # . األقراص البصرية و غيرها

 أشرطة الـ # و النوالة كاسيت .   35.220.23

 الكاكاوالشاي . القهوة .  كاكاو .   67.140
  الكاكاو  67.160.20
 كبريتات الـ # الالمائية ) انهيدرات ( كالسيوم .  71.080.50

 تشمل الميكا . فلوريد الـ # البلوري . الخ كالسيوم .  73.080
أجهزة تسجيل الفيديو . # التصوير . الكاسيت . أقراص الليزر  كاميرات .   33.160.40

 . و غيرها 

 ثالجات # العرض . مخازن التبريد . الخ . كبائن  97.130.20
 األدوات المساعدة لـ # السن  كبار .  11.180
 إنشاء الـ # ) الجسور ( كباري .   93.040
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) البستم ( و حلقة الـ # و عمود اإلدارة ) الكرنك ( و غيرها  كباس   21.240

 من المعدات الهندسية بصفة عامة
أحواض تربية األسماك . أدوات للحيوانات المنزلية المقصات و  كبريت .   97.180

. شاحن البطاريات . صائد الحشرات . والعات . # . مشابك 
 الورق . األقالم . أقالم الرصاص . الخ

 الكالسيوم الالمائية ) انهيدرات ( كبريتات  71.080.50
 أجهزة المصعد الـ # ) التلفريك ( كبلي .   45.100

 و الترجمة الكتابة  01.140.10
 األدوات الـ # المصنوعة من الورق  كتابية .  85.080
 الخشب و الـ # الخشبية المقطوعة و االشجار المنشورة  كتل .   79.040

 قياس الحجم . الـ # . الكثافة . اللزوجة  كتلة .   17.060
 قياس الحجم . الكتلة . الـ # . اللزوجة كثافة .  17.060
 مكثف السوائل ) الهيدرومتر ( . أجهزة قياس الـ # . الخ كحول .  71.040.10

 األثير ) مركب عضوي مخدر ( الكحول  71.080.60
 األلديهيد ) ناتج الكحول ( و الكيتون كحول .  71.080.80
 المشروبات الكحولية كحولية .  67.160.10

 المتحركة . العكازات الكراسي  11.180.10
 األسود . الخزف الصيني . الخ الكربون  83.040.20
 المواد الكربونية كربونية .  59.100.20

أدوات اللياقة البدنية . # السلة . الـ # الطائرة . # اليد . أدوات  كرة .  97.220.30
 الرياضة المنزلية . الخ

السباحة . الغطس . معدات الرياضة الجبلية . # القدم . التنس .  كرة .   97.220.40
 الخ

 معدات صناعة الخمر و الكروم كروم .  65.060.60
 خامات الكروم كروم .  73.060.30
 النيكل وال # والسبائك األخرى كروم .  77.120.40

 منتجات النيكل والكروم كروم .  77.150.40
فوتومترطيفي ( و التحليل قياس الشدة النسبية ألجزاء الطيف )  كروماتوغرافي  71.040.50

 ) كروماتوغرافي (
 الصمامات الكروية  كروية .  23.060.10

 الصمامات الـ # السدادية كروية .  23.060.20
 تشمل المعادن الثمينة . األحجار الـ # و شبة الكريمة كريمة .  39.060
 آالت كشط كشط .   25.080.25

معدات القياس . االستخدام الصناعي ألشعة إكس . إشعة جاما .  كشف .  19.100
 أجهزة # التسرب اإلشعاعي . الخ

 استخدام الطاقة . الحفاظ على الطاقة بصفة عامة  كفاءة   27.015

القابض ) # ( . صناديق التروس التدوير الخلفي ) الدفرنس ( .  كلتش .  43.040.50
 العجالت . األطواق . الخ

 المالبس و الـ # . الخ كمامات .  11.040.30

 أجهزة وقاية التنفس ) # (  كمامات  13.340.30
 الضاغطات ) # ( واألالت الرئوية كمبورسورات  23.140
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 أجهزة قياس الـ # الكهربائية كميات .   17.220.20
 و الوحدات الكمية  01.060

 عامةالمغناطيسية بصفة  الكهربائية   17.220.01
 مواصفات أخرى عن الـ # و المعناطيسية كهرباء .  17.220.99
اللحام بالغاز . اللحام بالـ # . لحام البالزما . اللحام بالحزمة  كهرباء .  25.160

 اإلبكترونية . تقطيع  البالزما . الخ

الجهد الكهربائي . المصطلحات العامة للـ # . التوثيق  كهرباء .  29.020
الكهربائي . الجداول الكهربائية . السالمة . اختبار مخاطر 

 الحريق . الخ
عدادات الـ # في المباني . اإلمداد بالـ # في حالة الطوارئ .  كهرباء .  91.140.50

 الخ
 األدوات المستخدمة للتعامل مع التيار الـ #  كهربائي .  13.260
المصطلحات العامة للكهرباء و التوثيق الـ # . الجهد الـ # .  كهربائي .  29.020

 الجداول الكهربائية . السالمة . اختبار مخاطر الحريق . الخ

 األشرطة الالصقة ألغراض العزل الـ # كهربائي .  29.035.20
 العزل الـ # بصفة عامة كهربائي .  29.080.01
 أنظمة العزل الكهربائي كهربائي .  29.080.30

 المواصفات األخرى المتعلقة بالعزل الكهربائي كهبرائي .  29.080.99
 ملحقات التيار الكهربائي كهربائي .  29.120.70
 اإلجهاد الـ # و وسائل العزل كهربائي .  31.140

 األجهزة الـ # المنزلية  كهربائية .  33.160
 الهندسة الـ # ) مصطلحات ( كهربائية .  01.040.29
 الرسومات الهندسية اإللكترونية و الكهربائية كهربائية .  01.100.25

 الكهرباء . المغناطيسية . القياسات الـ # و المعناطيسية كهربائية .  17.220
 المغناطيسية الكهربائية  كهربائية .  17.220.01
 قياسات الشحنات الـ # و المغناطيسية كهربائية .  17.220.20

 االختبارات الـ # و االلكترونية كهربائية .  19.080
 اآلالت الـ # الكيميائية كهربائية .  25.120.40
 األفران الكهربائية  كهربائية .  25.180.10
 مولدات الطاقة الكهربائية كهربائية .  27.180

 الهندسة الكهربائية كهربائية .  29
 الهندسة الـ # بصفة عامة كهربائية .  29.020
 األسالك و الكابالت الكهربائية كهربائية .  29.060

 األسالك و الكابالت الـ # بصفة عامة كهربائية .  29.060.01
 األسالك الكهربائية كهربائية .  29.060.10
 الجلب العازلة الكهربائية  كهربائية .  29.080.20

 مكونات األجهزة الـ # بصفة عامة كهربائية .  29.100.01
 األجزاء الـ # و الكهرميكانيكية كهربائية .  29.100.20
 المكونات األخرى لألجهزة الكهربائية كهربائية .  29.100.99

 اللواحق ) التوابع ( الكهربائية كهربائية .  29.120
 اللواحق ) التوابع ( الـ # بصفة عامة كهربائية .  29.120.01
 الكهربائيةالمجاري لألغراض  كهربائية .  29.120.10
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 قطع التوصيل الكهربائية  كهربائية .  29.120.20
 المفاتيح الكهربائية كهربائية .  29.120.40

 التوابع الـ # األخرى كهربائية .  29.120.99
 مفاتيح القطع و الوصل و التحكم الكهربائية كهربائية .  29.130
 التحكم الـ # بصفة عامةمفاتيح القطع و الوصل و  كهربائية .  29.130.01

 أجهزة تقويم الطاقة . المحوالت . التغذية الـ # الثابتة كهربائية .  29.200
 أجهزة التحكم ألنظمة القدرة الكهربائية كهربائية .  29.240.30
 أجهزة أخرى ذات صلة بشبكات نقل و توزيع القدرة الكهربائية كهربائية .  29.240.99

 المعدات الـ # المعدة للعمل في ظروف خاصة بصفة عامة كهربائية .  29.260
 المعدات الـ # المعدة للعمل في ظروف خاصة بصفة عامة كهربائية .  29.260.01

 التركيبات الـ # لالستخدامات الخارجية كهربائية .  29.260.10

 التركيبات الـ # لالستخدامات الخارجية كهربائية .  29.260.20
 األجهزة الـ # األخرى المعدة للعمل في الظروف الخاصة  كهربائية .  29.260.99
 معدات المقطورات الـ #  كهربائية .  29.280
 المرشحات الـ #  كهربائية .  31.160

 القابسات و المقابس و الوصالت الـ #  كهربائية .  31.220.10
 المفاتيح الكهربائية كهربائية .  31.220.20
 المعدات الـ # و اإللكترونية كهربائية .  43.040.10

 المعدات الـ # و اإللكترونية و أنظمة التحكم كهربائية .  43.060.50
المواد و المكونات و المعدات الـ # و اإللكترونية للسكك  كهربائية .  45.060

 الحديدية

 األجزاء الـ # للسفن كهربائية .  47.020.60
 و المعدات الـ # الفضائية النظم كهربائية .  49.060
 المصاعد و الساللم الـ #  كهربائية .  91.140.90

 األجهزة الـ # المنزلية بصفة عامة كهربائية .  97.030
المكانس الـ # . آالت تنظيف األرضيات . آالت تلميع  كهربائية .  97.080

 اإلرضيات . الخ
 البطانيات الـ # كهربائية .  97.100

 الدفايات الـ #  كهربائية .  97.100.10

 الخاليا و األنابيب الـ #  كهرضوئية .  31.260
 التوافق الكهربائية بصفة عامة كهرومغناطيسي  33.100.01

 مجاالت أخرى ذات صلة بالتوافق الـ #  كهرومغناطيسي  33.100.99
 و أجهزة االتصاالت المكونات الـ # لألجهزة اإللكترونية كهروميكانيكية  31.220
 المكونات الـ # بصفة عامة  كهروميكانيكية  31.220.01

 المكونات الـ # األخرى  كهروميكانيكية  31.220.99
 نظم التوقف عن الحركة ) # (  كوابح .  43.040.40
 الكيميائية  الكواشف  71.040.30

 الكاديوم و الـ # و سبائكها  كوبالت .  77.120.70
 الكاديوم و الـ # و منتجاتها  كوبالت .  77.150.70
 منتجات الفحم  فحم الـ # . الخشب الصخري . الخشب . الخ كوك .  75.160.10
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العصير و العصير المركز و المياه المعدنية و البيرة و  كوال .  67.160.20

 مشروبات الـ # . الخ
على البخار . النشافات . أجهزة الغساالت و أجهزة الغسيل  كي .  97.060

 أدوات # المالبس . الخ
 األلديهيد ) ناتج الححول ( و الـ #  كيتون .   71.080.80
 الفيزياء . الـ #  كيمياء .  07.030

 التحليلية  الكيمياء  71.040
 التحليلية بصفة عامة الكيمياء  71.040.01
 مواصفات أخرى ذات صلة بالـ # التحليلية  كيمياء .  71.040.99

 القواعد ) # ( كيمياء .  71.060.40

 طرق التحليل الـ # الفيزيائي كيميائي .  71.040.50
 التحليل الـ # للمعادن  كيميائي .  77.040.30

 تصنيف المعادن . الوصف  العينات . التحليل الـ # . الخ كيميائي .  77.080
 تصنيف السبائك . الوصف  العينات . التحليل الـ # . الخ كيميائي .  77.100
 تصنيف المعادن . الوصف  العينات . التحليل الـ # . الخ كيميائي .  77.120
 التقنية الـ # ) مصطلحات ( كيميائية .  01.040.71

 فحص المكونات الـ # الماء  كيميائية .  13.060.50
 المكونات الـ # للتربة  كيميائية .  13.080.10
 اآلالت الكهربائية الـ #  كيميائية .  25.120.40

 المواد الـ # المستخدمة في التصوير كيميائية .  37.040.30
 المبيدات الحشرية و المبيدات الزراعية الـ # األخرى كيميائية .  65.100
الزراعية الـ # األخرى بصفة المبيدات الحشرية و المبيدات  كيميائية .  65.100.01

 عامة
 المبيدات الحشرية و الزراعية الـ # األخرى كيميائية .  65.100.99
 التقنية الـ #  كيميائية .  71

 المختبرات الـ # . معدات المختبرات  كيميائية .  71.040.10
 المواد الـ # غير العضوية  كيميائية .  71.060
 المواد الـ # غير العضوية بصفة عامة كيميائية .  71.060.01

 العناصر الـ # غير العضوية  كيميائية .  71.060.10
 المواد الـ # غير العضوية األخرى  كيميائية .  71.060.99

 المواد الـ # العضوية  كيميائية .  71.080
 المواد الـ # العضوية بصفة عامة  كيميائية .  71.080.01

 المواد الـ # العضوية األخرى  كيميائية .  71.080.99
 منتجات الصناعة الكيميائية  كيميائية .  71.100
 منتجات الصناعة الـ # بصفة عامة كيميائية .  71.100.01

 المواد الـ # المستخدمة ألغراض التطهير و التعقيم  كيميائية .  71.100.35
 مواد # لألغراض الصناعية و المطهرات المنزلية  كيميائية .  71.100.35
 المواد الـ # لحماية الخشب كيميائية .  71.100.50

 مواد # لمعالجة المياه كيميائية .  71.100.80
 منتجات الصناعة الـ # األخرى  كيميائية .  71.100.99
 أجهزة الصناعة الـ # بصفة عامة كيميائية .  71.120.01
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 المبادالت الحرارية المستخدمة في الصناعة الـ #  كيميائية .  71.120.30
 أجهزة أخرى للصناعة الـ # كيميائية .  71.120.99

 ) عصارة المطاط ( و المطاط الخام الالتكس  83.040.10
 أجهزة االتصاالت الـ #  السلكية .  33.060
 أجهزة االتصاالت الـ # بصفة عامة  السلكية .  33.060.01

 نظم االتصال باألقمار الصناعية و أنظمة الترحيل الـ #  السلكية .  33.060.30
 النظم األوربي للرسائل الـ #  السلكية .  33.070.20
 التعزيزات الرقمية لالتصاالت الـ #  السلكية .  33.070.30

 الموصالت الـ #  السلكية .  33.120.30
 النظارات و العدسات الـ #  الصقة .  11.040.70

 األشرطة الـ #  الصقة .  29.035.20

 المواد الـ # الصقة .  49.025.50
آالت العالمات الـ # . آالت التحديد . آالت التعبئة . آالت  الصقة .  55.200

 اإلغالق . الخ
 المواد الـ #  الصقة .  83.180

 المواد الـ # للدهانات الصقة .  87.060.20
 المواد الـ # . المواد المانعة للتسرب  الصقة .  91.100.50
 سماعات األدن . مكبرات الصوت . # الصوت و غيرها القط .  33.160.50

 الورق لب   85.040
 األقمشة غير المنسوجة . الـ # . األشرطة . الخ لباد .  59.080.30
 الخشب و منتجاته لحاء   79.100

 بالنحاس و # بالقصدير اللحام  25.160
 قضبان الـ # . مواد الحشو . الغازات . الخ لحام .  25.160.20
 وصالت الـ #  لحام .  25.160.40

 بالنحاس و # بالقصدير اللحام  25.160.50
 منتجات # و المنتجات الحيوانية األخرى  اللحوم  67.120
 و منتجاتها اللحوم  67.120.10

 المطاط و أنواع البالستيك ) # (صناعة  لدائن .  83
 إنتاج الـ # بالتسخين  لدائن .  83.080.20

 أجهزة قياس الحجم . الكتلة . الكثافة . الـ #  لزوجة .  17.060
 الـ # و الصمامات  لساتك .  83.160

الخدمات األمنية . االجراءات األمنية . أجهزة االنذار ضد الـ #  لصوص .  13.310
و المواد الصامدة ضد الـ # . أجهزة االنذار ضد  . المعدات

 سرقة السيارات . الخزائن اآلمنة . غرف التخزين . الخ
 السالمة في # لألطفال لعب .  97.200.50

 المستخدمة في تقنية المعلومات اللغات   35.060
 آالت و معدات # الخيوط لف .  59.120.20
 ) التوابع ( الكهربائية  اللواحق   29.120

 ) التوابع ( الكهربائية بصفة عامة اللواحق  29.120.01
 و دوائر إلكترونية مطبوعة  لوحات  31.180
 أسنان الـ # لولب .  21.040
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 أسنان الـ # بصفة عامة لولب .  21.040.01
 أسنان الـ # المترية لولب .  21.040.10

 أسنان الـ # اإلنشية  لولب .  21.040.20
 أسنان الـ # الخاصة  لولب .  21.040.30
 مفتاح ربط . مفتاح مسمار # . زرادية . كماشة . مطرقة . الخ لولب .  25.140.30

 أسنان الـ # لولب .  49.030.10
 قوالب # و سداد لولبة  لولبة .  25.100.50
السلة . الكرة الطائرة . كرة اليد . أدوات الـ # البدنية . كرة  لياقة .  97.220.30

 أدوات الرياضية المنزلية . الخ

 أجهزة الـ #  ليزر .  31.260

أجهزة تسجيل الفيديو . كاميرات التصوير . الكاسيت . أقراص  ليزر .  33.160.40
 الـ # . و غيرها 

 االتصاالت البصرية الـ #  ليفية .  33.180
 االتصاالت البصرية الـ # بصفة عامة  ليفية .  33.180.01
 أجهز التوصيل البصرية الـ #  ليفية .  33.180.20
 األجهزة البصرية الـ # األخرى  ليفية .  33.180.99

 آالت بيع التذاكر . الـ # . المشروبات . منتجات التبغ . الخ مأكوالت .  55.230
المعدات الطبية ذات الـ # القياسية . المحرار الطبي و المواد  مؤشرات .  11.040.55

 المماثلة 

 وسائل التحكم و الـ #  مؤشرات .  43.040.30
 جودة الـ #  ماء .  13.060
 جودة الـ # بصفة عامة  ماء .  13.060.01

 الشرب  ماء .  13.060.20
 تربية األسماك . الخلالستخدام التجاري لبرك السباحة و  الماء   13.060.25
 اختبار جودة الـ # بصفة عامة  ماء .  13.060.45

 فحص المكونات الكيميائية للـ #  ماء .  13.060.50
 فحص المكونات الطبيعية للـ #  ماء .  13.060.60
 اختبار المكونات البيولوجية للـ # ماء .  13.060.70

 الماء مواصفات أخرى تتعلق بجودة ماء .  13.060.99
 أنظمة اإلمداد بالماء ماء .  91.140.60

 أجهزة تدفئة الـ # ) سخانات ( ماء .  91.140.65
 المكونات الـ # للتربة  مائية .  13.080.40

صيد الثدييات البحرية و الزواحف . جمع و تربية الرخويات الـ  مائية .  65.150
المعدات و # و المنتوجات البحرية األخرى . كما يشمل 

 المنشآت للصيد و تربية األسماك . الخ
 الرخويات الـ # و المنتجات البحرية األخرى  مائية .  67.120.30

 إنشاءات القوى الـ # ) هيدرولي ( مائية .  93.160
 السرائر الـ # الدافئة و البطانيات الكهربائية  مائية .  97.030
 الـ # و الرياضية الخلويةأدوات الرياضة  مائية .  97.220.40

 الجرارات . الحفارات . شيوالت التحميل . # األرض . الخ ماسحات .   53.100
 أجهزة التقطيع و األجهزة الـ # لقطعة الشغل و األدوات ماسكة .  25.060.20
 حظائر الـ # . التركيبات و المعدات  ماشية .  65.040.10
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 المضخات الـ # . ماصة .  23.160
 التسرب من األنابيب و مجموعة الخراطيم  مانعات   23.040.80

 المرشحات . # التسرب و تلوث السوائل مانعات .  23.100.60
 التجمد مانعات   71.100.45
 المراجل و الـ # الحرارية  مبادالت .  27.060.30

  المبارد   25.100.60

 91.120.10كفاءة الطاقة في # . انظر  المباني   27.015

 المزرعة . البنية و التركيبات  مباني   65.040
 المزرعة و تكوينها بصفة عامة مباني  65.040.01

 و التركيبات لتشغيل و تخزين المنتجات الزراعية  المباني  65.040.20

 المواصفات األخرى المتعلقة بـ # المزارع و التركيبات مباني .  65.040.99
 الزجاج في الـ #  . مباني  81.040.20
  المباني  91.040

 بصفة عامة  المباني  91.040.01
 العامة المباني  91.040.10
 التجارية و الصناعية  المباني  91.040.20

 السكنية  المباني  91.040.30
 األخرى  المباني  91.040.99
 عناصر و مكونات الـ # بصفة عامة  مباني .  91.060.01

 عناصر و مكونات الـ # األخرى  مباني .  91.060.99
 هياكل الـ #  مباني .  91.080
 هياكل الـ # بصفة عامة  مباني .  91.080.01

 المعدنية  المباني  91.080.10
 الخشبية  المباني  91.080.20
 الخرسانية  المباني  91.080.40

 األشكال األخرى من الـ #  مباني .  91.080.99
 منتجات الـ # الخزفية  مباني .  91.100.25
 األغشية األرضية . اإلسفلت المستخدم في الـ # . الخ مباني .  91.100.50
ً  مباني .  91.120  الحماية للـ # داخلياً و خارجيا

 الحماية للـ # داخلياً و خارجياً بصفة عامة  مباني .  91.120.01
 السمعيات في الـ # . عزل الصوت  مباني .  91.120.20
 حماية الـ # من االهتزازات مباني .  91.120.25

 مواصفات أخرى عن حماية الـ # مباني .  91.120.99
 التركيبات األخرى في الـ # بصفة عامة مباني .  91.140.01
 عدادات قياس الغاز في الـ # مباني .  91.140.40

الكهرباء في الـ # . اإلمداد بالكهرباء في حالة عدادات  مباني .  91.140.50
 الطوارئ . الخ

 التركيبات األخرى في الـ #  مباني .  91.140.99

 طرق القياس . تحديد مواقع البناء . طرق هدم الـ # . الخ مباني .  91.200
 الحليب المجفف . و المكثف و الـ #  مبخر .  67.100.10
 الحرارية  المبادالت  71.120.30
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 منتجات مستمدة من الموارد البيولوجية او # المتجددة   13.020.55

 المتحدة   35.240.63
قواعد االمم # لتبادل البيانات اإللكترونية في االدارة ،التجارة 

 والنقل والتجارة االلكترونية
 الحشرية و # الزراعية الكميائية األخرى  المبيدات  65.100

 الحشرية و # الزراعية الكميائية األخرى بصفة عامة  المبيدات  65.100.01
 الحشرية  المبيدات  65.100.10
 األعشاب  مبيدات  65.100.20

 الفطريات  مبيدات  65.100.30
 الحشرية و الزراعية الكيميائية األخرى  المبيدات  65.100.99

 الكيميائيةالحرارية المستخدمة في الصناعة  المبادالت  71.120.30

 المصاعد . الدرج المتحرك متحرك .  91.140.90
 أسنان اللولب الـ #  مترية .  21.040.10
التزامن . األنظمة السلكية . األنظمة السلكية التكاملية . طرق  متعدد .  33.040.20

 النقل لإلرسال الـ # 

و المرئية و الـ # الوسائل . السبل  ترميز المعلومات المسوعة متعدد .  35.040
 الفنية لسالمة تقنية المعلومات . الخطوط المشفرة  

 األنظمة الـ # الوسائط و أجهزة الحوار عن بعد متعددة .  33.160.60

 المتعددة   35.040.40
ترميز معلومات الصوت والفيديو، والوسائط # والوسائط 

 الفائقة
 استخدامات # المستويات متعددة .  35.100.05
 مقاومات # مفرقة . المقاومات المتغيرة متغيرة .  31.040.20

 مكثفات #  متغيرة .  31.060.60

 المواصفات األخرى # بترميز المعلومات المتعلقة   35.040.99

 و الصواريخ النارية  المتفجرات   71.100.30
 التركيبات الكهربائية المعدة لألجواء الـ #  متفجرة .  29.260.20
 الدوائر الـ #  متكاملة .  31.200

 الدوائر اإللكترونية الـ # . اإللكترونيات الدقيقة  متكاملة .  31.200
 خدمات الشبكة الـ # الرقمية  متكاملة .  33.080
اإلقليمية . شبكات شبكات البيانات المحلية . شبكات المعلومات  متكاملة .  35.110

المعلومات لمناطق واسعة . شبكات الخدمات الـ # الخاصة . 
 الخ

 االختبارات غير الضارة ) غير الـ # ( متلفة .  19.100
مواقع اللحام و االختبارات الميكانيكية و غير الـ # لوصالت  متلفة .  25.160.40

 اللحام 

 للمعادناالختبارات غير الـ #  متلفة .  77.040.20
 األسالك و الكابالت الـ # األطراف متماثلة .  33.120.20
 األجهزة و المعدات على # المركبة متن .  49.090

سيارات الركوب و البيوت الـ ) الكارافانات ( و العربات  متنقلة .  43.100
 المقطورة الخفيفة 

 الروافع الـ #  متنقلة .  53.020.20

 معدات التداول المتواصل متواصل .  53.040
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 معدات التداول الـ # بصورة عامة  متواصل .  53.040.01
 معدات التداول الـ # األخرى  متواصل .  53.040.99

 المستخدمة في بناء المركبات الفضائية  المثبتات .  49.030
 بصورة عامة المثبتات .  49.030.01
 أخرى  مثبتات   49.030.99

الـ # و المساند و غيرها من األدوات المستخدمة للواد الملفوفة  مثبتات .  55.060
 و المثبتة 

 الخوابير و # الخابور . المخددات مجاري .  21.120.30
 لألغراض الكهربائية  المجاري   29.120.10

 أنظمة # اإلضاءة  مجاري .  29.140.50

 النفايات  مجاري   91.140.70
 الصحية الرعاية # في واالدارة البيئية الجودة مجال  11.020.01

أفالم التصوير الشعاعي المستخدمة في الطب و طب األسنان و  مجال .  37.040.25
 الـ # الصناعي

 الثالجات في الـ # التجاري  مجال .  97.130.20

 الخيوط المزوية و الـ # و خيوط الحياكة  مجعدة .  59.080.20
 الحليب الـ # . و المكثف و المبخر  مجفف .  67.100.10
 الخضروات و الفواكه المعلبة و الـ # و المجمدة مجففة .  67.080

 الخضروات و الفواكة المعلبة و الجففة و الـ #  مجمدة .  67.080

 المحارف المشفره مجموعه   35.040.10

 المرسمة الـ # لالستخدام الضوئي و اإللكتروني مجهرية .  37.080
 األعمدة الـ # و الحواجز و القطع مجوفة .  77.140.75
 اآلالت الدقيقة . الـ # ) مصطلحات (  مجوهرات .  01.040.39

 اآلالت الدقيقة . المجوهرات  مجوهرات .  39
  المجوهرات .  39.060
 مجموعة الـ # و ترميز المعلومات محارف .  35.040

  المحاسبة   03.100.60
غيرها  والحقائب والشنط اليدوية والـ # واألطراف الجلدية ، محافظ .   59.140.35

 من المنتوجات المصنوعة من مواد غير الجلد الطبيعي 

 التلوث . التحكم في التلوث والـ # على البيئة  محافظة .   13.020.40

 ) كراسي التحميل (  المحامل   21.100
 ) كراسي التحميل ( بصفة عامة   المحامل  21.100.01
 البسيطة  المحامل  21.100.10

 الدوارة ) التدحرجية ( المحامل  21.100.20

 مجموعه # المشفره المحارف   35.040.10

 التعرف الضوئي على # المحارف   35.040.50

 نقيات ، الـ # ، المقويات ، األصباغ ، الملونات ، الخ مال محددات .  83.040.30
المعدات الطبية ذات المؤشرات القياسية .  الـ # الطبي والمواد  محرار .  11.040.55

 المماثلة 
 المضخات والـ # محركات .  23.100.10
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 االحتراق الداخلي  محركات   27.020
 تربين هوائي وغازي . # بخارية  محركات.  27.040

  المحركات   29.160.30
 االحتراق الداخلي لمركبات الطرق   محركات   43.060
 االحتراق الداخلي لمركبات الطرق بصورة عامة  محركات   43.060.01

 البحرية ونظم الدفع المروحي  المحركات   47.020.20
 الفضائية ونظم الدفع المروحي  المحركات   49.050
 الطاقة بصفة عامة  محطات  27.100

 الطاقة الكهربائية  محطات  27.100
 الفرعية . كابح تموج التيار  المحطات  29.240.10

 الوقود  محطات  75.200

وسائل تخزين البترول والغاز الطبيعي ، أنظمة التوزيع ،  محطات.  75.200
 خطوط النقل ، # البترول ، وسائل التوزيع ، الخ 

 رفوف الـ # التجارية  محطات.  97.130.10
 النشا والمنتجات المشتقة منه  محول .   67.180.20

شبكات البيانات الـ # شبكات المعلومات اإلقليمية ، شبكات  محلية.  35.110
المعلومات لمناطق واسعة ، شبكات الخدمات المتكاملة الخاصة 

 ، الخ
 البيوت الزجاجية الـ # والتركيبات األخرى  محمية .  65.040.30

 اآلالت الدائرية الترددية ذات الـ # ومكوناتها  محور.  21.240
 كابل # . موصل موجي  محوري .  33.120.10
 والمفاعالت  المحوالت   29.180

 من أشباه المواصالت  المحوالت   29.200
 نظم ضغط الشحنة والهواء و # غاز العادم  مخارج.  43.060.20
  المخارط   25.080.10

 السموم  مخازن   13.020.40
 القطارات غير الكهربائية  مخازن   45.060.10
 والصهاريج  المخازن   47.020.85

 أدوات تنظيم الـ # واألسواق  مخازن.  97.130
 أدوات تنظيم الـ # واألسواق بصفة عامة  مخازن .  97.130.01

 ثالجات كبائن العرض ، # التبريد ، الخ  مخازن.  97.130.20
 الطبية  المختبرات   11.100

 الكيميائية . معدات المختبرات  المختبرات .  71.040.10
 أواني الزجاج للـ # مختبرات .  71.040.20
األغلفة ، الورق ، األغشية الرقيقة المعدنية ، وسائل إحكام  مخدات.  55.040

 اإلغالق ، الطبقات الواقية من الصدمات ) # ( ، الخ
 الخوابير ومجاري الخابور ، المخددات مخددات .  21.120.30
 الكحول . األثير ) مركب عضوي مخدر (  مخدر.   71.080.60

 الـ # واألنابيب لمواد المنسوجات  مخروطيات .   59.120.20
الرموز الخطية لالستخدام على الرسومات الهندسية اآللية  مخططات .  01.080.30

والخرائط وغيرها من وثائق  # والرسومات اإلنشائية . الـ
 المنتجات الفنية .
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 الرسومات والـ # الكهربائية مخططات .   01.080.40
 الجداول الكهربائية . الرسوم البيانية . المخططات  مخططات .   01.100.25

 الضغط  مخفضات   23.060.40
 األقمشة الـ # البطانيات أغطية السرائر  مخملية .   97.160
 أدوات الحفر . أدوات الحفر الـ # ) غاطس الرأس (  مخوش .   25.100.30

 معدات الـ # والرحالت  مخيمات .   97.200.30
 وممراتها وقنوات األنابيب  المداخن  91.060.40
 تنجيد األثاث ، مراتب النوم ، أثاث المكاتب ، أثاث الـ # ، الخ  مدارس .   97.140

 الجلود الخام والجلود الـ # وغير المدبوغة  مدبوغة .   95.140.20
 التمديدات الـ # أو على سطح األرض  مدفونة .   93.025

 التخطيط الطبيعي ) على أرض الواقع ( . تخطيط المدن  مدن .   91.020

 الهندسة الـ # ) مصطلحات (  مدنية.   01.040.93
 رسومات الهندسية المدنية  مدنية.  01.100.30
 الهندسة المدنية  مدنية.  93
 الهندسة الـ # بصفة عامة  مدنية.  93.010

 الدهانات  مذيبات   87.060.30
االتصاالت . هندسة االتصاالت الـ # والمسموعة ) مصطلحات  مرئية .   01.040.33

 ) 

 االتصاالت . هندسة االتصاالت المسموعة والمرئية  مرئية .  33
 هندسة االتصاالت الـ # والمسموعة  مرئية .  33.160
 أنظمة االتصاالت الـ # والمسموعة والسمعبصرية بصفة عامة  مرئية .  33.160.01

ترميز المعلومات المسموعة والـ # والمتعدد الوسائل ، السبل  مرئية .  35.040
 لسالمة تقنية المعلومات ، الخطوط المشفرةالفنية 

 أدوات الرابط ) # ( مرابط .   21.060
 أدوات الرابط ) # ( بصفة عامة  مرابط .  21.060.01

 تنجيد األثاث ، # النوم ، أثاث المكاتب ، أثاث المدارس ، الخ  مراتب.   79.140
 المواقد والـ # لألغراض الصناعية  مراجل .   27.060
 المواقد والمراجل  مراجل .   27.060

 المواقد والـ # بصفة عامة  مراجل .   27.060.01

 المبادالت الحرارية  المراجل   27.060.30
 المواقد والـ # المستخدمة في التدفئة عامة  مراجل .   91.140.10

 العلوم الطبية و# والرعاية الصحية بصفة عامة  مرافق .   11.020
 شنط اإلسعاف ، المعدات ، الـ # وسيارات اإلسعاف  مرافق .   11.160
 الصيانة  مرافق   43.180

أنظمة التحذير والتحكم في حركة المرور وطرق تركيبها )  مرافق .   93.080.30
أجهزة ضبط السرعة ، تركيب إشارات المرور ، تحديد 

 األرصفة ، الفتحات األرضية للـ # ، الخ . ( 
 األدوات والـ # الرياضية  مرافق .   97.220

 األدوات والـ # الرياضية بصفة عامة  مرافق .   97.220.01
 الرياضية  المرافق   97.220.10
 قياس و # العمليات الصناعية  مراقبة .   25.040.40
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 الـ # . نظام التزود بالبيانات والتحكم فيها  مراقبة .  33.200
 الـ # اآللية للبنوك  مراقبة   35.240.40

 أجهزة التهوية . الـ # أجهزة تكييف الهواء  مراوح.   23.120
 الـ # المجهرية لالستخدام الضوئي اإللكتروني  مرسمة.   37.080
 الكهربائية  المرشحات   31.160

 هندسة # الطرق ) مصطلحات(  مركبات .  01.040.43
 هندسة الطائرات والـ # الفضائية ) مصطلحات (  مركبات .  01.040.49
 هندسة # الطرق  مركبات .  43

 الطرق بصورة عامة  مركبات   43.020
 نظم # الطرق  مركبات .  43.040

 نظم # الطرق بصفة عامة  مركبات .  43.040.01

 أجهزة اإلنذار لـ # الطرق  مركبات .  43.040.20
 النظم األخرى لـ # الطرق  مركبات .  43.040.99
 محركات االحتراق الداخلي لـ # الطرق  مركبات .  43.060
 محركات االحتراق الداخلي لـ # الطرق بصورة عامة  مركبات .  43.060.01

 التجارية  المركبات   43.080
 التجارية بصورة عامة  المركبات   43.080.01
 الطرق الكهربائية  مركبات   43.120

 معدات الـ # المعلقة  مركبات .  45.100
 هندسة الطائرات والـ # الفضائية  مركبات .  49
 هندسة الطائرات والـ # الفضائية بصفة عامة  مركبات .  49.020

 المواد الالزمة لبناء الـ # الفضائية مركبات .  49.025
 منتجات المعادن غير الحديدية لبناء الـ # الفضائية  مركبات .  49.025
 المواد الالزمة لبناء الـ # الفضائية بصفة عامة  مركبات .  49.025.01

 منتجات الصلب لبناء الـ # الفضائية  مركبات .  49.025.10
 خدمة لتقوية الـ # الفضائية ستالمثبتات الم مركبات .  49.030
 المكونات الالزمة لبناء الـ # الفضائية مركبات .  49.035

 المواد المستخدمة لتقوية # النسيجية  مركبات .  59.100
 المواد المستخدمة لتقوية الـ # النسيجية بصفة عامة  مركبات .  59.100.01

 مواد أخرى مستخدمة لتقوية الـ # النسيجية  مركبات .  59.100.99

 النيتروجين العضوية  مركبات   71.080.30
 التفاعل ومكوناتها  مركبات   71.120.10
 إطارات # الطرق  مركبات.   83.160.10

 إطارات # الطرق  مركبات .  83.160.10
، إنشاء السكك الحديدية ، الـ # المعلقة )  إنشاء سكك الترام مركبات .   93.100

الهوائية ( معدات التحكم في حركة المرور وطرق تركيبها ، 
 الخ 

 خطوط األنابيب واجزاءها للشبكة الحرارية )التدفئة #(  المركزية   23.040.07

 المواقد والمراجل المستخدمة في أنظمة التدفئة الـ #  مركزية .   91.140.10

تشمل نظم االدارة البيئية . ونظم ادارة حركة  # على الطرق .  .المرور  03.100.70

 ونظم ادارة الطاقة. ونظم ادارة الرعاية الصحية .الخ
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مخدة الهواء ، حزام األمان واألدوات المساعدة في حوادث  مرور .   43.040.80

 المرور 
أنظمة التحذير والتحكم في حركة الـ # وطرق تركيبها ) أجهزة  مرور .   93.080.30

ضبط السرعة ، تركيب إشارات الـ # ، تحديد األرصفة ، 
 الفتحات األرضية للمرافق ، الخ ( 

، إنشاء السكك الحديدية ، الـ # المعلقة )  إنشاء سكك الترام مرور .   93.100
 الهوائية ( معدات التحكم في حركة وطرق تركيبها ، الخ

 المواد ذات الصلة ) مثل الـ # وقنوات التصريف ، الخ (  مزاريب .   91.060.20
 مباني الـ # . البنية والتركيبات  مزرعة .   65.040
 مباني الـ # وتكوينها بصفة عامة  مزرعة .  65.040.01

األقفال ، أدوات اإلنذار ، األجراس ، الـ # المواد المستخدمة  مزالج .   91.190
 لألبواب والنوافذ ، الخ 

 الخيوط الـ # والمجعدة وخيوط الحياكة  مزوية .   59.080.20
 الغازات البترولية الـ #  مسالة .   57.160.30

 المعدات المتعلقة بها و المسالخ   65.040.20

 الصحية بصفة عامة خدمات الرعاية المساعدة  11.020.10
*تشمل دور الرعاية. رعاية الخرف . # المعيشية . الجراحة 

 التجميلية.خدمات المعالجة اليدوية لتقويم العمود الفقري. الخ

 البراغي . الـ # اللولبية . برغي ملولب الطرفين  مسامير .  21.060.10
 برشام  مسامير   21.060.40

 الدبابيس والمسامير  مسامير .  21.060.50
 البراغي والـ # الملولبة والبراغي عديمة الرأس  مسامير .  49.030.20
 الدبابيس والمسامير  مسامير .  49.030.40
 برشام  مسامير   49.030.60

المثبتات والـ # وغيرها من األدوات المستخدمة للمواد الملفوفة  مساند .   55.060
 والمثبتة  

 اإلجراءات المساندة  مساندة .  13.020.20

 الخدمات الـ # مجاالت الخدمة  مساندة .  33.030
أنظمة نقل المعلومات والبيانات الفضائية ومعدات المجموعة الـ  مساندة .  49.140

 # لعمليات اإلقالع 
مكافحة الرشوة ومكافحة االحتيال في المشتريات و # االجتماعية  المسئولية  03.100.02

 للشركات

 الصلب غير المسبك  مسبك .   77.140.45
 الحديد والصلب  مسبوكات   77.140.80

 علم األحياء الدقيقة لـــ# التجميل مستحضرات  07.100.40

 صيدالنية  مستحضرات  11.120
 صيدالنية بصفة عامة  مستحضرات  11.120.01

 مواصفات أخرى تتعلق بالـ # الصيدالنية  مستحضرات.  11.120.99
 التجميل . صابون التجميل  مستحضرات   71.100.70
النفايات اإلشعاعية ، نفايات الـ # ، الجثث . النفايات الخطرة  مستشفيات .   13.030.30

 األخرى 
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 الـ # والمباني الدينية  مستشفيات .   91.040.10

 منتجات # من الموارد البيولوجية او المتجددة مستمدة   13.020.55

األسرة ، طاوالت الجراحة ، قفازات اليدين الطبية ، حافظات  مستهلكة.   11.140
 المواد الحادة الـ # الخ 

الصوت ، االسطوانات ، األشرطة الممغنطة ، أشرطة الكاسيت  مسجالت   33.160.30
 ، األقراص البصرية وغيرها 

 أدوات الـ # واالستوديو وأماكن العمل  مسرح .   97.200.10
 معدات اإلضاءة للـ # واالستوديوهات  مسرح .   97.200.10

 منتجات الصلب الـ # وما شابهها  مسطح .   77.140.50

 زراعة الـ # واألحراج  مسطحات .  65.020.40
 االتصاالت . هندسة االتصاالت المرئية والـ # ) مصلحات (  مسموعة .  01.040.33

 الـ # المرئيةاالتصاالت . هندسة االتصاالت  مسموعة .  33
 االتصاالت . هندسة االتصاالت المرئية والمسموعة  مسموعة .  33.160
 أنظمة االتصاالت المرئية والـ # والسمعبصرية بصفة عامة  مسموعة .   33.160.01

 التروس ) # (  مسننات .  21.200
 تصحيح الـ # الطباعية  مسودات .   37.100.01
المقصات ، أحواض تربية األسماك ، أدوات للحيوانات المنزلية  مشابك .   97.180

، شاحن البطاريات ، صائد الحشرات ، والعات ، كبريت ، # 
 الورق ، األقالم ، أقالم الرصاص ، الخ 

 إدارة الـ # تحليل القيمة ، الخ  مشاريع .   03.100.40
 البيئة  مشاريع   13.020.70

 حاويات # التغذية والمواد واألدوات ذات الصلة بمياه الشرب  مشاريع .   67.250
مكافحة الرشوة ومكافحة االحتيال في # والمسئولية االجتماعية  المشتريات  03.100.02

 للشركات

 الفواكه والخضروات والمنتجات الـ # بصفة عامة   مشتقة .   67.080.01
 النشا والمنتجات الـ # منه  مشتقة .   67.180.20
 آالت بيع التذاكر ، المأكوالت ، الـ # منتجات التبغ ، الخ  مشروبات .   55.230

  المشروبات   67.160
 بصفة عامة  المشروبات  67.160.01

 الكحولية  المشروبات  67.160.10

 غير الكحولية  المشروبات  67.160.20
 العصائر والـ # من الخضار والفواكه  مشروبات .  67.160.20
 جزئيات نظائرية مشعة  مشعة .   13.020.50
 الحديد والصلب  مشغوالت   77.140.85

ترميز المعلومات المسموعة والمرئية والمتعدد الوسائل ، السبل  مشفرة .   35.040
 الفنية لسالمة تقنية المعلومات ، الخطوط المشفرة 

 مجموعة المحارف الـ # المستخدمة في تبادل البيانات  مشفرة .   35.040

 مجموعه المحارف # المشفره   35.040.10

 والمعدات المتعلقة بها  المصابيح   29.140

 بصفة عامة  المصابيح  29.140.01
 رؤوس الـ # ودويها  مصابيح .  29.140.10
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 المتوهجة  المصابيح  29.140.20
 الفلورسنت و# التفريغ  مصابيح  29.140.30

 مواصفات أخرى ذات صلة بالمصابيح  مصابيح .  29.140.99
 ابتعاثات الـ # الثابتة  مصادر .   13.040.40
 مياه الـ # الطبيعية  مصادر .  13.060.10

 نظم التوربينات الهوائية والـ # األخرى للطاقة  مصادر .  27.180
 دفايات تعمل بـ # أخرى للطاقة  مصادر .  97.100.99
 السالسل والحبال السلكية المستخدمة في الـ # مصاعد .   53.020.30

 الدرج المتحرك  المصاعد   91.140.90
تخطيط الـ # وخدماتها ، التصميم والتحكم في الصناعة ،  مصانع .   71.020

 العمليات الصناعية ، مقاييس السالمة ، الخ 
 االقتصاد . األعمال الـ # . النظم النقدية . التأمين  مصرفية .   03.060

 مبادئ عامة . # . تقييس . توثيق  مصطلحات .   01
 ) األسس والترابط (  المصطلحات   01.020
 مبادئ عامة . الـ # الفنية . التقييس . التوثيق ) # ( مصطلحات .   01.040.01

علم االجتماع . الخدمات . تنظيم وإدارة الشركات . اإلدارة .  المصطلحات   01.040.03
 النقل ) # ( 

 الرياضيات . العلوم الطبيعية ) # (  مصطلحات .  01.040.07
 تقنية الرعاية الصحية ) # (  مصطلحات .  01.040.11

 البيئة .الوقاية الصحية . السالمة ) # (  مصطلحات .  01.040.13
 الميترولوجيا والقياس . الظواهر الطبيعية ) # (  مصطلحات .  01.040.17
 االختبارات ) # ( مصطلحات .  01.040.19

 األنظمة الميكانيكية والمكونات لالستخدام العام ) # (  مصطلحات .  01.040.21
 أنظمة السوائل والمكونات لالستخدام العام )#(  مصطلحات .  01.040.23
 هندسة الصناعة ) # (  مصطلحات .  01.040.25

 هندسة نقل الحرارة والطاقة )#(  مصطلحات .  01.040.27
 الهندسة الكهربائية ) # (  مصطلحات .  01.040.29
 اإللكترونات )#( مصطلحات .  01.040.31

 االتصاالت .هندسة االتصاالت المرئية والمسموعة ) # ( مصطلحات .  01.040.33

 تقنية المعلومات . اآلالت المستخدمة في المكاتب )#(  مصطلحات .  01.040.35
 تقنيات الصور ) # (  مصطلحات .  01.040.37

 اآلالت الدقيقة . المجوهرات ) # (  مصطلحات .  01.040.39
 هندسة مركبات الطرق ) # (  مصطلحات .  01.040.43
 هندسة السكك الحديدية ) # (  مصطلحات .  01.040.45

 بناء السفن والهياكل البحرية )#(  مصطلحات .  01.040.47
 هندسة الطائرات والمركبات الفضائية )#(  مصطلحات .  01.040.49
 معدات نقل وتداول المواد )#(  مصطلحات .  01.040.53

 تعبئة البضائع وتوزيعها )#( مصطلحات .  01.040.55
 ود )#(لتقنية النسيج والج مصطلحات .  01.040.59
 صناعة المالبس )#( مصطلحات .  01.040.61

 الزراعة )#( مصطلحات .  01.040.65
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 تقنية األغذية )#( مصطلحات .  01.040.67
 التقنية الكيميائية )#( مصطلحات .  01.040.71

 التعدين والمواد المعدنية )#( مصطلحات .  01.040.73
 )#( البترول وتقنياته مصطلحات .  01.040.75
 المعادن )#(  مصطلحات .  01.040.77

 تقنية الخشب )#( مصطلحات .  01.040.79
 صناعة الزجاج والخزف )#( مصطلحات .  01.040.81
 صناعة المطاط والبالستيك )#( مصطلحات .  01.040.83

 تقنية الورق )#( مصطلحات .  01.040.85
 واأللوان )#(صناعة الدهانات  مصطلحات .  01.040.87

 مواد اإلنشاءات والبناء )#( مصطلحات .  01.040.91

 الهندسة المدنية )#( مصطلحات .  01.040.93
 الهندسة العسكرية )#( مصطلحات .  01.040.95
 األجهزة المنزلية والتجارية . الترفية . الرياضة )#( مصطلحات .  01.040.97
الجهد الكهربائي ، الـ # العامة الكهرباء ، التوثيق الكهربائي ،  مصطلحات .  29.020

 الجداول الكهربائية السالمة ، اختبار مخاطر الحريق ، الخ 
 أجهزة الـ # الكبلي ) التلفريك (  مصعد .   45.100
 الزجاج القماشي والقماش المطلي والمصقول مصقول .   49.025.60

 المطاط والبالستيك المغطي باأللياف الـ #  مصقولة .   59.080.40
 مجموعة األبواب ومكوناتها ، األبواب الـ # ، األقفال  مصمتة .   91.060.50
 الفنية والـ # اليدوية  عالتحف والقط مصنوعات .   97.195

  المضخات   23.80
 والمحركات  المضخات   23.100.10
 السحب  مضخات   23.160

 الحرارية  المضخات   27.080
 التدفئة  مضخات   27.080
 الصوت  مضخمات   33.160.10

 الصوت البصرية  مضخمات   33.180.30
 العدد الرئوية ) تعمل بالهواء المضغوط (  مضغوط .  25.140.10

 أوعية البخار الـ # مضغوط .  27.060.30
 الناقالت العاملة بالهواء الـ # ومكوناتها  مضغوط .  53.040.30

 الهواء الـ # والهيدروجين مضغوط .  71.100.20
 أوعية السوائل الـ # . اسطوانات الغاز  مضغوطة .   23.020.30
 صناعة الـ # والبالستيك ) مصطلحات (  مطاط .  01.040.83

 والبالستيك  المطاط   49.025.40
 لدائن ( الصناعة الـ # وأنواع البالستيك )  مطاط .  83
 العمليات الصناعية للـ # والبالستيك  مطاط .  83.020

 المواد الخام للـ # وأنواع البالستيك  مطاط .  83.040
 المواد الخام للـ # وأنواع البالستيك بصفة عامة  مطاط .  83.040.01
 ) عصارة المطاط ( والـ # الخام  الالتكس مطاط .  83.04010

  المطاط   83.060



  

 182 ( ICS )التصنيف الدولي للمواصفات 

 موضــــــوع المواصـــفــــــــــة الكلمة  الرقم
 منتجات الـ # البالستيك  مطاط.   83.140
 منتجات الـ # البالستيك بصفة عامة  مطاط.  83.140.01

 منتجات الـ # البالستيك األخرى  مطاط.  83.140.99
 معدات صناعة الـ # البالستيك  مطاط.  83.200
 والمغاسل والتنظيف والنقل ، الخ     الفنادق والـ # مطاعم .   03.080.30

المغاسل ، أحواض الغسيل بالـ # ، المغاطس لالستحمام ،  مطبخ .   91.140.70
 قنوات تصريف الفضالت ، الخ 

 معدات المطبخ  مطبخ .  97.040
 معدات الـ # بصفة عامة  مطبخ .  97.040.01

 أثاث المطبخ  مطبخ .  97.040.10

 أدوات الـ # ، الطاوالت ، األفران واألجهزة األخرى المماثلة  مطبخ .  97.040.20
 أدوات الـ # الصغيرة  مطبخ .  97.040.50

 أدوات الـ # األخرى  مطبخ .  97.040.99
 لوحات ودوائر إلكترونية مطبوعة  مطبوعة .   31.180
 المعادن المطحونة  مطحونة   77.160

 الزجاج القماشي والقماش الـ # والمصقول  مطلي .   49.025.60
 المواد العازلة من األقمشة الـ # بالورنيش  مطلية .   29.035.60
 الـ # والمعقمات الطبية  مطهرات .   11.080.20

 مواد كيميائية لألغراض الصناعية والـ # المنزلية  مطهرات .   71.100.35
 سبكتروسكوب )#( ، أجهزة قياس جيوديسية ، الخ تشمل  مطياف .   17.180.30
مة حزرباط العنق ، قفازات اليد ، غطاء الرأس ، المناديل ، األ مظالت .   61.040

 ، األزرار ، سحابات المالبس ، الـ # ، الخ 

 ) مصطلحات (  المعادن .  01.040.77
 الحاوية لليورانيوم  المعادن   27.120.30
 الثمينة ، األحجار الكريمة وشبة الكريمة  المعادن   39.060

التنقيب ، االكتشاف ، التطور ، أعمال البحث عن الـ # ،  معادن .   73.020
أعمال الحفر ، بناء المناجم ، عمليات المناجم ، معالجة الـ # ، 

 الخ .
  المعادن   77

 إنتاج المعادن  معادن.   77.020

 ختبار المعادن ا معادن.  77.040
 اختبار الـ # بصفة عامة  معادن.  77.040.01

 االختبارات غير الضارة للـ # معادن.  77.040.20
 التحليل الكيميائي للمعادن  معادن.  77.040.30
 الطرق األخرى الختبار المعادن  معادن.  77.040.99

 تآكل الـ  #  معادن.  77.060
 الحديدية  المعادن  77.080
 الحديدية بصفة عامة  المعادن  77.080.01

 غير الحديدية  المعادن  77.120
 غير الحديدية بصفة عامة  المعادن  77.120.01
 األخرى غير الحديدية وسبائكها  المعادن  77.120.99
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 منتجات الـ # غير الحديدية معادن.  77.150
 عامةمنتجات الـ # غير الحديدية بصفة  معادن.  77.150.1

 المنتجات األخرى الـ # غير الحديدية  معادن.  77.150.99
 المطحونة  المعادن  77.160
 معدات تصنيع المعادن  معادن.  77.180

 الصلب الـ # بالحرارة  معالج .   77.140.10

 الصحية بصفة عامة خدمات الرعاية المعالجة  11.020.10
*تشمل دور الرعاية. رعاية الخرف . المساعدة المعيشية . 

 الجراحة التجميلية.خدمات # اليدوية لتقويم العمود الفقري. الخ

 وتصريف مياه الصرف الصحي معالجة   13.060.30
 روبوتات الصناعة . أجهزة الـ # ) اليدوية أو الميكانيكية (  معالجة .  25.040.30
 الحرارية  المعالجة   25.200

 السطح والطبقة الخارجية  معالجة   25.220
 السطح والطبقة الخارجية بصفة عامة  معالجة   25.220.01
 السطح  معالجة   25.220.20

 الطرق األخرى لـ # السطح والطالء  معالجة .  25.220.99
نظم # النصوص . تبادل النصوص ، عرض النصوص ،  معالجة .  35.240.20

 مواقع لحفظ وثائق المكتب ، الختصميم 

 مواد كيميائية لـ # المياه  معالجة .  71.100.80
التنقيب ، االكتشاف ، التطور ، أعمال البحث عن المعادن ،  معالجة .  73.020

أعمال الحفر ، بناء المناجم ، عمليات المناجم ، # المعادن ، 
 الخ 

نشافات الشعر ، أمواس الحالقة ، مكينات الحالقة ، فرش  معالجة .  97.170
 الجسم باألشعة . الخاألسنان ، أدوات التدليك ، أجهزة # 

 الـ # المعتمدة والفحص وبرامجه  معامل .   03.120.20
 معدات تصنيع األغذية و معامل   67.260

 الطماطم المركز ) الصلصة ( والكاتشب  معجون   67.080.20
 نقل وتداول المواد ) مصطلحات (  معدات   01.040.53
 الرموز الخطية لالستخدام على الـ # الخاصة  معدات.   01.080.20

 الرسوم البيانية  معدات  01.100.40
 الترفيه . السياحة  معدات.  03.200
 البريدية . صناديق البريد وصناديق إيداع الرسائل ، الخ  المعدات  03.240

 التشخيص  معدات  11.040.55
 العالج  معدات  11.040.60
 صناعة األدوية  معدات  11.120.99

 المستخدمة في المستشفيات  المعدات  11.140
 شنط اإلسعاف ، الـ # ، المرافق وسيارات اإلسعاف  معدات.  11.160
 الخاصة بالطب البيطري  المعدات  11.220
 تجهيزات والـ # تصريف النفايات ومعالجتها  معدات.  13.030.40

السمية ، التحلل العضوي ، الحماية من التلوث ، الـ #  معدات.  13.060
 المستخدمة وتركيبها 
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 السالمة في الـ # معدات.  13.110
 اإلطفاء والمركبات  معدات  13.220.10

 المستخدمة للوقاية من الحريق  المعدات  13.220.20
الخدمات األمنية ، اإلجراءات األمنية ، أجهزة اإلنذار ضد  معدات.  13.310

اللصوص . الـ # والمواد الصامدة ضد اللصوص ، أجهزة 
اإلنذار ضد سرقة السيارات ، الخزائن اآلمنية ، غرف التخزين 

 ، الخ

 المالبس والـ # الواقية  معدات.  13.340
 الوقاية األخرى  معدات  13.340.99
 أجهزة القياس و# االختبار  معدات.  17.140

 القياس للشحنات الكهربائية والمغناطيسية  معدات  17.220.20
 االختبار  معدات   19.040
القياس ، االستخدام الصناعي ألشعة إكس وأشعة جاما ، أجهزة  معدات .   19.100

 كشف التسرب اإلشعاعي ، الخ 
الكباس ) البستم ( وحلقة الكباس وعمود اإلدارة ) الكرنك (  معدات .   21.240

 وغيرها من الـ # الهندسية بصفة عامة 
 العمل بدون شظايا  معدات   25.120

 العمل بدون شظايا بصفة عامة  معدات  25.120.01
 التشكيل ، المكابس ، القص  معدات  25.120.10
 الدحرجة والبروز والسحب  معدات  25.120.20

 التشكيل  معدات  25.120.30
 اللحام  معدات  25.160.30
 سبائك النحاس والقصدير والمعدات  معدات.  25.160.50

 العمليات والـ # لمعالجة السطح والطبقة الخارجية  معدات.  25.220
 المصابيح والـ # المتعلقة بها  معدات.  29.140
 الكهربائية المعدة للعمل في ظروف خاصة  المعدات   29.260

 الكهربائية المعدة للعمل في ظروف خاصة بصفة عامة  المعدات   29.260.01
 المقطورات الكهربائية  معدات   29.280
 التكوين الميكانيكي للـ # االلكترونية  معدات .   31.240
 اإلرسال اإلذاعي والتلفزيوني  معدات   33.160

 الجوانب العامة المتعلقة بـ # تقنية المعلومات  معدات .   35.020
 التوصيل والوصالت البينية  معدات   35.200
 المكتبية  المعدات   35.260

 التصوير السينمائي  معدات   37.060.10
 الكهربائية واإللكترونية  المعدات   43.040.10
 الكهربائية واإللكترونية وأنظمة التحكم  المعدات   43.060.50

 مواد و # للسكك الحديدية  معدات.  45.060
 الطرق الحبلية ) الهوائية (  معدات  45.100
 لتشييد القطارات والتلفريك وصيانتها  معدات  45.120

 الشحن والتفريغ  معدات  47.020.40
 وتكوين السطح  معدات  47.02050
 النظم والـ # الكهربائية الفضائية  معدات .   49.060
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 األجهزة والـ # على متن المركبة  معدات .   49.090
 مقصورة الركاب والقيادة  معدات   49.095

 الخدمة األرضية و # الصيانة  معدات .  49.100
 الشحن  معدات   49.120
أنظمة نقل المعلومات والبيانات الفضائية و # المجموعة  معدات .  49.140

 المساندة لعمليات اإلقالع 

 نقل وتداول المواد معدات   53
 الرفع  معدات   53.020
 الرفع بصورة عامة  معدات  53.020.01

 ملحقات # الرفع ) التوابع (  معدات.  53.020.30

 الرفع األخرى  معدات  53.020.99
 التداول المتواصل  معدات  53.040

 التداول المتواصل بصورة عامة  معدات  53.040.01
 سيور الـ # الثقيلة  معدات.  53.04020
 التداول المتواصل األخرى  معدات   53.040.99

 التخزين  معدات   53.080
 الشحن معدات   53.080
 تحريك التربة  معدات   53.100

 اآلالت والـ # لتصنيع األلياف االصطناعية وتحضيرها للعزل  معدات.  59.120.10
 آالت و # لف الخيوط  معدات.  59.120.20
 الصباغة والتشطيب  معدات  59.120.50

 المسالخ والـ # المتعلقة بها  معدات.   65.040.20
 65.06

0.01 
 واآلالت الزراعية بصفة عامة  المعدات 

 حرث التربة  معدات  65.060.20
 التخزين وإعداد وتوزيع األسمدة  معدات  65.060.25
 بذر وزرع الحبوب  معدات  65.060.30

 الري والصرف  معدات  65.060.35
 العناية بالزرع  معدات  65.060.40

 الحصاد  معدات  65.060.50

 صناعة الخمر والكروم  معدات  65.060.60
 البساتين  معدات   65.060.70
 الغابات  معدات   65.060.80

 واآلالت الزراعية األخرى  المعدات   65.060.99
 والتركيب للمناحل  المعدات   65.140
 والتركيب لمنشآت الصيد  المعدات   65.145

الرخويات  وتربية صيد الثدييات البحرية والزواحف ، جمع معدات .  65.150
المائية والمنتوجات البحرية األخرى . كما يشمل الـ # 

 والمنشآت للصيد وتربية األسماك ، الخ 
 التبغ ومنتجات التبغ والـ # ذات الصلة  معدات .  65.160

 معامل و # تصنيع األغذية  معدات .  67.260
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 المختبرات الكيميائية . # المختبرات  معدات.   71.040.10
 التعدين  معدات  73.100

 التعدين بصفة عامة معدات   73.100.01
 األنفاق والمنافذ األرضية معدات  73.100.10
 الحفر واستكشاف المناجم  معدات  73.100.30

 النقل والرفع  معدات  73.100.40
 التعدين األخرى  معدات  73.100.99
 تصنيع المعادن  معدات  73.120

 صناعة البترول والغاز الطبيعي بصفة عامة  معدات  75.180.0
 استكشاف واستخراج البترول  معدات  75.180.1

 الصناعة البترولية معدات  75.180.2

 وأجهزة القياس الحجمي معدات  75.180.3
 أخرى لصناعة البترول والغاز الطبيعي  معدات  75.180.9
 صناعة البترول والغاز الطبيعي  معدات  75.180
 صناعة البترول والغاز الطبيعي بصفة عامة  معدات  75.180.01

 استكشاف وحفر واستخراج البترول  معدات  75.180.10
 الصناعة البترولية  معدات  75.180.20
 وأجهزة القياس الحجمي  معدات  75.180.30

 أخرى لصناعة البترول والغاز الطبيعي  معدات  75.180.99
 نقل البترول والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي  معدات  75.200

 تصنيع المعادن معدات  77.180

 النجارة وأشغال الخشب معدات  79.120

 النجارة و أشغال الخشب بصفة عامة معدات  79.120.01

 األخرىالنجارة و أشغال الخشب  معدات  79.120.99

 صناعة الزجاج والخزف معدات  81.100

 صناعة المطاط والبالستيك معدات  83.200

 صناعة الورق معدات  85.100

 الدهانات معدات  87.100

 إضاءة أماكن العمل . اإلضاءة الخاصة بالسالمة والطوارئ معدات  91.160.10

 اإلنشاء والبناء معدات  91.220
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 الطرق وتركيباتها معدات  93.080.30

أنشاء سكك الترام . أنشاء السكك الحديدية . المركبات المعلقة  معدات.  93.100
 )الهوائية( . # التحكم في حركة المرور وطرق تركيبها . الخ 

 التحكم في النقل الجوي وطرق تركيبها معدات  93.120

 التحكم في النقل البحري وطرق تركيبها معدات  93.140

 المطبخ معدات  97.040

 المطبخ بصفة عامة معدات  97.040.01

 متنوعة لالستخدام المنزلي و التجاري معدات  97.180

 مواصفات الـ # المنزلية لحماية األطفال معدات.  97.190

 المستخدمة في عمل القطع اليدوية والمصنوعات اليدوية معدات  97.195

 اإلضاءة معدات  97.200.10

 رياضة الهوكي على الجليد معدات  97.220.20

 الرياضة الجبلية . كرة القدم . والتنس . السباحة . الغطس . الخ معدات.  97.220.40

 الحاويات الصغيرة من البالستك والمعدن معدن  55.120

 التعدين والمواد الـ # )مصطلحات ( معدنية.  01.040.73

 حديدية أنابيب # ال معدنية.  23.040.15

 قطع تركيب األنابيب المعدنية معدنية.  23.040.40

األغلفة .الورق . األغشية الرقيقة الـ # . وسائل أحكام اإلغالق  معدنية.  55.040
 . الطبقات الواقية من الصدمات )المخدات ( . الخ

 األلياف الـ # والحديدية معدنية.  59.060.30

العصير والعصير المركز والمياة الـ # والبيرة والمشروبات  معدنية.  67.160.20
 الكوال . الخ
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 التعدين والمواد المعدنية معدنية.  73

 األلياف الـ # والحديدية معدنية.  73.060

 المواد الـ # الحديدية بصفة عامة معدنية.  73.060.01

 مواد # أخرى معدنية.  73.060.99

الزيوت الـ # . السوائل المستخدمة األعمال الـ # وكذالك  معدنية.  75.100
 المستخدمة للحماية المؤقتة من الصدأ

 منتجات السبائك الـ # غير الحديدية  معدنية.  77.150

 األبعاد ومستويات الجودة للمنتجات الـ # غير الحديدية معدنية.  77.150

 المباني المعدنية معدنية.  91.080.10

 المواد الـ # ومنتجاتها معدنية.  91.100.15

 المكونات الـ # لألبواب والنوافذ معدنية.  91.190

 والمطهرات المعقمات  11.080.20

 الخضروات والفواكه الـ # والمجففة والمجمدة معلبة.  67.080

 األغذية الـ # والجاهزة الصنع معلبة.  67.230

# ـ الترام، إنشاء السكك الحديدية، المركبات الإنشاء سكك  معلقة.  93.100
)الهوائية( ، معدات التحكم في حركة المرور وطرق تركيبها، 

 الخ

 (اتاالنشاءات ذات الحبال ال# )الهوائي معلقة  93.110

 # العامةـ رموز ال معلومات  01.080.10

الرسومات الفنية # ـ الرموز الخطية المستخدمة في تقنية ال معلومات  01.080.50
 ا من وثائق المنتجات الفنيةهلالتصاالت وغير

 الرسومات الفنية في حقول االتصال وتقنية المعلومات معلومات  01.100.27

تشمل ادارة االحداث في الخارج )الهواء الطلق( . مكاتب #  المعلومات  03.200.01

 السياحية .الخدمات السياحية .الفنادق .الخ
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# في تقنيات الرعاية الصحية. انظر استخدام تقنية تشمل  المعلومات  11.020.01

35.240.80    

 سبل االتصال بشبكات ال# وعناصر الشبكات معلومات  33.040.50
 تقنية ال#. االجهزة المكتبية معلومات  35

   أمن تقنية # المعلومات     35.030

 تقنية ال#. بصفة عامة معلومات  35.020
 مجموعة المحارف وترميز المعلومات معلومات  35.040

 ترميز # بصفة عامة المعلومات   35.040.01

 ترميز # البيانية والصور البيانية المعلومات   35.040.30

 ترميز # الصوت والفيديو، والوسائط المتعددة والوسائط الفائقة معلومات   35.040.40

 األخرى المتعلقة بترميز #المواصفات  المعلومات   35.040.99

 اللغات المستخدمة في تقنية المعلومات معلومات  35.060
 شبكات المعلومات معلومات  35.110

 # لمناطق واسعةـ ية وشبكات الل# المحـ شبكات ال معلومات  35.110
 استخدامات تقنية المعلومات معلومات  35.240
 # بصفة عامةـ استخدامات تقنية ال معلومات  35.240.01

 # في االعمال المكتبية ـاستخدام تقنية ال معلومات  35.240.20
 #، التوثيق والنشرـ استخدام التقنية في ال معلومات  35.240.30
 استخدام تقنية ال# في االعمال المصرفية معلومات  35.240.40

 استخدام تقنية ال# في الصناعة معلومات  35.240.50
 استخدام تقنية ال# في النقل والتجارة معلومات  35.240.60

 تطبيقات تقنية # في التجارة  المعلومات   35.240.63

 تطبيقات تقنية # في صناعة البناء والتشييد   المعلومات   35.240.67

 تطبيقات تقنية # في الزراعة المعلومات   35.240.68

 تطبيقات تقنية # في الخدمات البريدية   المعلومات   35.240.69

 استخدام تقنية ال# في العلوم معلومات  35.240.70

 استخدام تقنية ال# في الرعاية الصحية معلومات  35.240.80

 تطبيقات تقنية # في التعليم المعلومات   35.240.90

 استخدام تقنية ال# في حقول أخرى معلومات  35.240.99
 في السيارة. أنظمة # األلية بالسيارة  المعلومات  43.040.15

ومعدات المجموعة ائية # و البيانات الفضـ أنظمة نقل ال معلومات  49.140
 المساندة لعمليات اإلقالع

 # عن الزبائنـ ال معلومات  97.020

 الصحية بصفة عامة خدمات الرعاية المعيشية  11.020.10
*تشمل دور الرعاية. رعاية الخرف . المساعدة # . الجراحة 

 التجميلية.خدمات المعالجة اليدوية لتقويم العمود الفقري. الخ

 أماكن اإلقامة والمعيشة معيشة.  47.020.80

 خدمات الفنادق والمطاعم و# المالبس مغاسل  03.080.30
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المغاطس لالستحمام ، قنوات ال# ، أحواض الغسيل بالمطبخ،  مغاسل  91.140.70

 تصريف الفضالت ،الخ
 المالبس مغاسل  97.060

المغاسل ، أحواض الغسيل بالمطبخ ، ال* لالستحمام ، قنوات  مغاطس.  97.140.70
 تصريف الفضالت ، الخ

 سياحة الــ# المغامرة  03.200.10

 األقمشة ال# بمواد أخرى مغطاة.  59.080.40
 الكهرباء. ال# . القياسات الكهربائية والمغناطيسية مغناطيسية.  17.220

 الكهرباء. ال# بصفة عامة مغناطيسية.  17.220.01

 معدات القياس للشاحنات الكهربائية و ال# مغناطيسية.  17.220.20
 مواصفات أخرى عن الكهرباء و المغناطيسية مغناطيسية.  17.220.99

 المغناطيسيةاألجزاء  مغناطيسية.  29.100.10
 المكونات ال# مغناطيسية.  29.100.10
 وسائل التخزين ال# بصفة عامة مغناطيسية.  35.220.20

 الصلب المصنوع من مكونات خاصة من المغناطيسية مغناطيسية.  77.140.40
 وسبائك المغنسيوم المغنيسيوم  77.120.20
 منتجات المغنسيوم مغنسيوم.  77.150.20

 الكهربائية المفاتيح  29.120.40
 القطع و الوصل و التحكم الكهربائية مفاتيح  29.130
 القطع و الوصل و التحكم الكهربائية بصفة عامة مفاتيح  29.130.01

 القطع و الوصل و التحكم ذات الجهد العالي مفاتيح  29.130.10
 ذات الجهد المنخفضالقطع و الوصل و التحكم  مفاتيح  29.130.20
 األخرى القطع و الوصل و التحكم مفاتيح  29.130.99

 الكهربائية المفاتيح  31.220.20
 التدفق في القنوات المفتوحة مفتوحة .  17.120.20
 التوصيل المشترك لألنظمة المفتوحة مفتوحة .  35.100

 التوصيل المشترك لألنظمة الـ # بصفة عامة مفتوحة .  35.100.01
 مقاومات متغيرة # ، المقاومات المتغيرة مفرقة .  31.040.20
 المنسوجات و الـ # المنزلية مفروشات .  59.160

 األرضية النسيجية المفروشات .  59.080.60
 األرضية غير النسيجية المفروشات .   97.150
 و الستائر المنزلية من األقمشة و الكتان المفروشات  97.160

 العَُرى و غيرها من الوصالت المفصلية المفصالت  21.080
 المفصالت . العَُرى وغيرها من الوصالت المفصلية مفصلية .  21.080
 البراميل . البراميل الـ # . العلب مفلطحة .  55.140

 القابسات والـ # و القارنات مقابس .  29.120.30
 القابسات و الـ # والوصالت الكهربائية مقابس .  31.220.10
 خشب األرضيات ، الرصيف بالخشب ، الـ # الخشبية ، الخ مقابض .   79.080
 قطاعات الصلب الجانبية المقاطع .  77.140.70

 حراري مقاوم  31.040.30
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سبائك الصلب ، الصلب الـ # للصدأ ، الصلب الـ # للحرارة ،  مقاوم .   77.140.20

 الخ
 الخزف الـ # الحراري مقاوم .   81.080

  المقاومات  31.040
 بصفة عامة المقاومات  31.040.01
 الثابتة المقاومات   31.040.10

 متغيرة مفرقة ، # المتغيرة مقاومات  31.040.20
 أخرى مقاومات  31.040.99
 غازات التبريد و # التجمد مقاومات .   71.100.45

 مواد البناء و العناصر للحريق مقاومة  13.220.50

 حماية المواقع ذات الضغط المرتفع مقاومة .  13.240
 المواد الـ # للحرارة مقاومة .   81.080

أدوات القياس بصفة عامة ، األرقام القياسية ، الـ # المستخدمة  مقاييس .  17.020
 رجعية ، الخم، الجوانب العامة للمواد ال

التصميم و التحكم في الصناعة ، تخطيط المصانع و خدماتها ،  مقاييس .   71.202
 العمليات الصناعية ، # السالمة ، الخ

الـ # ، أحواض تربية األسماك ، أدوات للحيوانات المنزلية ،  مقصات .   97.180
شاحن البطاريات ، صائد الحشرات ، والعات ، كبريت ، 

 مشابك الورق ، األقالم ، أقالم الرصاص ، الخ
إطار بناء الهيكل ، التنظيف ، إذابة الصقيع ، وسائل إزالة  مقصورة .  43.040.60

الرطوبة و التدفئة ، أنظمة تكييف الهواء للركاب و # القيادة ، 
 المرايا ، الحوامل فوق سطح العربة ، الخ

 معدات # الركاب والقيادة مقصورة .  49.095
 معدات الـ # الكهربائية مقطورات .  29.280

 الشاحنات و الـ # مقطورات .   43.080.10
 ومكوناتها  المقطورات  45.060.20
سيلرات الركوب والبيوت المتنقلة )الكارافانات( والعربات ال#  مقطورة.  43.100

 الخفيفة

 الصهاريج الـ # مقطورة.  45.060.20
 الجرارات الزراعية والسيارات المقطورة مقطورة.  65.060.10

 الصلب الـ # ألغراض الخرسانة مقوى.  77.140.15

 الورق والكرتون )الورق المقوى( مقوى.  85.060
 منتجات األسمنت النسيجي المقوى مقوى.  91.100.40
 المنقيات،المحددات، الـ #، األصباغ ، الملونات ، الخ مقويات.  83.040.30

 معدات التشكيل ، الـ # ، القص مكابس.  25.120.10
 تنقية المعلومات . اآلالت المستخدمة في الـ # )مصطلحات( مكاتب.  01.040.35
تشمل ادارة االحداث في الخارج )الهواء الطلق( . # المعلومات  .مكاتب  03.200.01

 السياحية .الخدمات السياحية .الفنادق .الخ

 النظيفة والعوامل المرتبطة ببيئة العمل المكاتب  13.040.35
 تنجيد األثاث ، مراتب النوم ، أثاث الـ # ، أثاث المدارس ، الخ مكاتب.  97.140

 الحريق مكافحة.  13.220.10
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# الرشوة و# االحتيال في المشتريات والمسئولية االجتماعية  .مكافحة  03.100.02

 للشركات
 الجوانب المتعلقة باألجور والفواتير للمكالمات مكالمات.  33.040.30

الـ # الكهربائية ، آالت تنظيف األرضيات ، آالت تلميع  مكانس.  97.080
 األرضيات ، الخ

 غساالت المالبس والنشافات و الـ # مكاوي.  97.060

 سماعات األذن ، # الصوت ، القط الصوت وغيرها مكبرات.  33.160.50
نظم معالجة النصوص ، تبادل النصوص ، عرض النصوص ،  مكتب.  35.240.20

 الحفظ وثائق الـ # ، الخ تصميم مواقع
 التوثيق . علم الـ # ونظم األرشيف مكتبات.  01.140.20

 تقنية المعلومات . األجهزة المكتبية مكتبية.  35
 المعدات المكتبية مكتبية.  35.260
 اإللكتروليتي التنتالمي مكثف.  31.060.40

 لكتروايتي ألمنيومإلا مكثف.  31.060.50
 الحليب المجفف ، و الـ # و المبخر مكثف.  67.100.10
 السوائل ) الهيدرومتر( ، أجهزة قياس الكحول ، الخ مكثف   71.040.10

 الـ # لشبكات القدرة الكهربائية مكثفات.   29.240.99
  المكثفات  31.060
 بصفة عامة المكثفات  31.060.01

 الثابتة المكثفات  31.060.10
 من الخزف والميكا المكثفات  31.060.20
 الورقية والبالستيكية المكثفات  31.060.30

 متغيرة مكثفات  31.060.60
 الطاقةمكثفات  مكثفات  31.060.70
 أخرى المكثفات  31.060.99

  المكسرات  67.080.10
 األنظمة الميكانيكية والـ # لالستخدام العام )مصطلحات( مكونات.  01.040.21
 أنظمة السوائل والـ # لالستخدام العام )مصطلحات( مكونات.  01.040.23

 فحص الـ #الكيميائية للماء مكونات.  13.060.50
 فحص الـ # الطبيعية للماء مكونات.  13.060.60

 # البيولوجية للماء ـفحص ال مكونات.    13.060.70
 الكيميائية للتربة المكونات  13.080.10

 الطبيعية للتربة المكونات  13.080.20
 العضوية للتربة المكونات  13.080.30
 المائية للتربة المكونات  13.080.40

 التثبيت . الـ # . و غيرها من أجزاء اآللة مكونات .  22.180
 األخرى لألنابيب المكونات  23.040.99
 التحكم بما فيها الصمامات  مكونات  23.100.50

 أنظمة القوى السائلة األخرى  مكونات  23.100.99
 محركات االحتراق الداخلي لمركبات الطرق مكونات .  27.020
 قطع التركيب و غيرها من # العوازل  مكونات .  29.080.10
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 األجهزة الكهربائية  مكونات  29.100
 األجهزة الكهربائية بصفة عامة  مكونات  29.100.01

 األخرى لألجهزة الكهربائية  المكونات  29.100.99
 اآلليات الدوارة  مكونات  29.160.10
 اإللكترونيات بصفة عامة  مكونات  31.020

 الرقائق اإللكترونية . الـ # الدقيقة المنطقية و المتماثلة  مكونات .  31.200
 الكهروميكانيكية لألجهزة اإللكترونية و أجهزة االتصاالت  المكونات  31.220
 الكهروميكانيكية بصفة عامة  المكونات  31.220.01

 الكهروميكانيكية األخرى المكونات  31.220.99
 و التوابع ألجهزة االتصاالت  المكونات  33.120

 و التوابع ألجهزة االتصاالت بصفة عامة  المكونات  33.120.01

 و التوابع األخرى المكونات  33.120.99
 مجموعة المحرك و الـ # الداخلية  مكونات .  43.060.10
 و األنظمة األخرى آلالت االحتراق الداخلي المكونات  43.060.99
مركبات جمع النفايات و # و أنظمة المركبات المعدة  مكونات .  43.160

 لألغراض الخاصة 
 # هندسة السكك الحديدية  ومواد  مكونات .  45.040
 مواد و معدات للسكك الحديدية  مكونات .  45.060

 قضبان و # السكك الحديدية مكونات .  45.080
 العامة المتعلقة ببناء السفن و الهياكل البحرية  المكونات  47.020.01
 مواد و # بناء السفن  مكونات .  47.020.05

 الالزمة لبناء المركبات الفضائية  المكونات  49.035
 الالزمة للناقالت  المكونات  53.040.20
 الصلب المصنوع من # خاصة من المغناطيسية  مكونات .  77.140.40

 تركيب المطاط  مكونات  83.040.20
 الدهانات  مكونات  87.060
 الدهانات بصفة عامة  مكونات  87.060.01

 الدهانات األخرى  مكونات  87.060.99
 عناصر و # المباني  مكونات .  91.060

 عناصر و # المباني بصفة عامة  مكونات .  91.060.01
 عناصر و # المباني األخرى  مكونات .  91.060.99

 المعدنية لألبواب و النوافذ  المكونات   91.190
 صناعة الـ # ) مصطلحات ( مالبس .  01.040.61
 خدمات الفنادق و المطاعم و مغاسل الـ #  مالبس .  03.080.30

 و الكمامات . الخ المالبس  11.040.30
 و المعدات الواقية  المالبس   13.340
 الواقية من الحريق المالبس .  13.340.10

 الوقاية  مالبس   13.340.10
 صناعة المالبس مالبس .  61
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الـ # الداخلية ، # النوم ، الـ # التريكو ، الـ # العسكرية ،  مالبس .  61،020

الجوارب ، الخ كما تشمل انظمة بطاقات البيانات االيضاحية 
 والرموز 

رباط العنق ، قفازات اليد ، غطاء الراس ، المناديل ، االحزمة  مالبس .   61،040
 ، االزرار ، سحابات 
 الـ # ، المظالت ، الخ

اجهزة الغساالت واجهزة الغسيل على البخار ، النشافات ،  س .مالب  97.060
 ادوات كي الـ # ، الخ

 مغاسل الـ # مالبس .  97.060
 انظمة الـ # . المذياع )الراديو ( ، الخ مالحة .  43.040.15

 واجهزة التحكم المالحة .  47.020.70

 سفن الـ # الداخلية مالحة .  47.060
 تشمل اجهزة الـ # ومعدات االتصال عن بعد مالحة .  76.090
 الرياضية المالعب   97.200.40

 برك السباحة ، الـ # الرياضية ، ميادين السباق والجري ، الخ مالعب .   97.220.10
 الـ # ، الخل والمواد الحافظة ملح .  67.220.20
والمساند وغيرها من االدوات المستخدمة للمواد الـ #  المثبات ملفوفة .  55.060

 والمثبتة

 الجاروف ، العتلة ، الـ # ، الخ ملقط .  53.120
 المنقيات ، المحددات ، المقويات ، االصباغ ، الـ # ، الخ ملونات .  83.040.30
، االشرطة الـ # ، اشرطة  مسجالت الصوت ، االسطونات ممغنطة .  33.160.30

 الكاسيت ، االقراص البصرية وغيرها
التنقيب ، االكتشاف ، التطور ، اعمال البحث عن المعادن ،  مناجم .  73.020

 اعمال الحفر ، بناء الـ # ، عمليات الـ # معالجة المعادن ، الخ
 انظمة تهوية الـ # وتكييفها  مناجم .  73.100.20

رباط العنق ، قفازات اليد ، غطاء الراس ، الـ # ، االحزمة ،  مناديل .  61.040
 االزرار ، سحابات المالبس ، المظالت ، الخ

 ادوات الرياضة الداخلية )في الصاالت والمنازل( منازل .  97.220.30

 اآللية المناشير  25.080.60
  المناشير  25.100.40

 الفرشاةسلسلة الـ # و الـ #  مناشير .  65.060.80
 )اتصاالت( المناعة  33.100.20

 معدات االنفاق والـ # االرضية منافذ .  73.100.10
 تشمل الجوانب العامة المتصلة بالثقة في المنتج منتج .  03.120.01
 منح الشهادات للـ # والشركات . تقييم المطابقة منتج .  03.120.20

 خصائص # الهندسية   المنتج   17.040.40

 الثقة في الـ # ومكانتة وتحملة لالستخدام ، الخ منتج .  21.020
الرموز الخطية لالستخدام على الرسومات الهندسية االلية و  منتجات .  01.080.30

الرسومات االنشائية . المخططات والخرائط وغيرها من وثائق 
 الـ # الفنية
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الهندسية االلكترونية و الرموز المستخدمة في الرسومات  منتجات .  01.080.40

الكهربائية . المخططات الرسومات البيانية وغيرها من وثائق 
 الـ # الفنية

الرموز الخطية المستخدمة في تقنية المعلومات الرسومات الفنية  منتجات .  01.080.50
 لالتصاالت وغيرها من وثائق الـ # الفنية

 توثيق الـ # الفنية منتجات .  01.110

 مستمدة من الموارد البيولوجية او المتجددة منتجات   13.020.55

 سرعة االشتعال واالحتراق للمواد والمنتجات منتجات .  13.220.40

 الت بيع التذاكر ، الماكوالت ، المشروبات ، # التبغ ، الخآ منتجات .  55.230

 اخرى من صناعة النسيج منتجات  59.080.99
 المباني والتركيبات لتشغيل وتخزين الـ # الزراعية منتجات .   65.040.20

 التبغ و # التبغ و المعدات ذات الصلة منتجات .   65.160
 الغذائية عامة المنتجات   67.040
 الطرق العامة الختبار ال # الغذائية وتحليلها منتجات .  67.050
 الحبوب والبقول و ال # المشتقة منتجات .  67.060

 الفواكة والخضروات وال # المشتقة بصفة عامة منتجات .  67.080.01
 الفواكة وال # المشتقة  منتجات .  67.080.10
 الخضروات وال # المشتقة  منتجات .  67.08020

 الحليب و # األلبان منتجات .  67.100
 الحليب و # األلبان بصفة عامة منتجات .  67.100.01
 الحليب و # الحليب المصنعة . منتجات  67.100.10

 األلبان األخرى منتجات .  67.100.99
 اللحوم . # اللحوم وال # الحيوانية األخرى منتجات .  67.120
 الحيوانية بصفة عامة المنتجات .  67.120.01

 السمك و # األسماك منتجات .  67.120.30
 البحرية األخرىالرخويات المائية وال #  منتجات .  67.120.30
 حيوانية أخرى منتجات .  67.120.99

 السكر و # السكر . النشا منتجات .  67.180
 النشا وال # المشتقة منه منتجات .  67.180.20

 الصناعة الكيمائية منتجات .  71.100

 الصناعة الكيمائية بصفة عامة منتجات .  71.100.01
 الكيمائية األخرىالصناعة  منتجات .  71.100.99
 البترولية بصفة عامة المنتجات .  75.080

 زيوت التزليق . الزيوت الصناعية و ال # ذات الصلة منتجات .  75.100
 الشمع والمواد البيتومينية و ال # البترولية األخرى  منتجات .  75.140
 .الخالفحم و فحم الكوك . الخشب الصخري . الخشب  منتجات .  75.160.10

 أجهزة القياس الحجمي ل # البترول والغاز الطبيعي منتجات .  75.180.30
 معدات نقل البترول و ال # البترول والغاز الطبيعي منتجات .  75.200
 وسائل تخزين # البترول والغاز منتجات .  75.200

 الحديد والصلب منتجات .  77.140
 بصفة عامةالحديد والصلب  منتجات .  77.140.01
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 الصلب المسطح وما شابهها منتجات .  77.140.50
 الحديد والصلب األخرى المنتجات .  77.140.99

 المعادن غير الحديدية منتجات .  77.150
 المعادن غير الحديدية بصفة عامة منتجات .  77.150.01
 األلمنيوم منتجات .  77.150.10

 المغنسيوم منتجات .  77.150.20
 النحاس  منتجات .  77.150.30
 النيكل والكروم  منتجات .  77.150.40

 التيتانيوم منتجات .  77.150.50
 األخرى للمعادن غير الحديدية منتجات .  77.150.99

 الزجاج منتجات .  81.040.30

 الخزف منتجات .  81.060.20
 المطاط والبالستيك منتجات .  83.140
 المطاط والبالستيك بصفة عامة .منتجات   83.140.01
 المطاط والبالستيك األخرى منتجات .  83.140.99

 صناعة # الورق منتجات .  85.020
 الورق منتجات .  85.080
 المباني الخزفية منتجات  91.100.25

 الخرسانة و # الخرسانة منتجات.  91.100.30
 األسمنت النسجي المقوى منتجات  91.100.40
 خامات المنجنيز منجنيز.  73.060.20

 الشهادات للمنتج و الشركات.تقييم المطابقة منح  03.120.20
الشاحنات ذات الرافعة الشوكية ، المنصات ال # )المنزلقة(،  منحدرة.  53.060

 الخ

 تحليل حجم الجسيمات ، المنخل منخل  19.120
 التحكم اآللي ألعمال المنزل منزل  97.120
 الشاحنات ذات الرافعة الشوكية ، المنصات المنحدرة )#(، الخ منزلقة  53.060

 األجهزة ال # و التجارية.الترفيه.الرياضة )مصطلحات( منزلية  01.040.97
 األجهزة الكهربائية ال # منزلية  33.160

 آالت التريكو المنزلية منزلية  59.120.40
 المفروشات ال #المنسوجات و  منزلية  59.120

 األجهزة ال# و التجارية. الترفيه. الرياضة منزلية  97
 األجهزة الكهربائية ال# بصفة عامة منزلية  97.030
 الثالجات ال # ، انظر  منزلية  97.040.30

 أجهزة التكييف ال# و التجارية و الصناعية منزلية  97.100
 األقمشة و الكتان المفروشات و الستائر ال# من منزلية  97.160
المقصات ، أحواض تربية األسماك ، أدوات للحيوانات ال# ،  منزلية  97.180

شاحن البطاريات ، صائد الحشرات ، والعات ، كبريت ، 
 مشابك الورق ، األقالم ، أقالم الرصاص ،الخ

 مواصفات المعدات ال # لحماية األطفال منزلية  97.190
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اللياقة البدنية ، كرة السلة ، الكرة الطائرة ، كرة اليد ، أدوات  منزلية  97.220.30

 أدوات الرياضة ال# ،الخ
 بصورة عامة المنسوجات  59.080.01

 لالستخدامات األرضية المنسوجات  59.080.70

 الذكية   المنسوجات    59.080.80

 المخروطيات و األنابيب لمواد الـ # منسوجات.  59.120.20
 و المفروشات المنزلية المنسوجات  59.160

 السالمة في العمل. الوقاية الصحية في الـ # الصناعية منشآت.  13.100
 الطاقة النووية . السالمة منشآت  27.120.20

بناء المنصات البحرية باستثناء بناء الـ # البترولية و الغاز  منشآت.  47.020
 البحرالصناعي ، و المنصات للتنقيب في أعماق 

 أنظمة التهوية و التكييف للـ # البحرية  منشآت.  47.020.90
 تخزين المنتجات الزراعية منشآت.  65.040.20
 المعدات و التركيب لـ # الصيد منشآت.  65.145

صيد الثدييات البحرية و الزواحف ، جمع وتربية الرخويات  منشآت.  65.150
. كما يشمل المعدات و  المائية و المنتوجات  البحرية األخرى

 الـ # للصيد و تربية األسماك ، الخ
 الخشب و الكتل الخشبية المقطوعة و األشجار المنشورة منشورة.  79.040

بناء الـ # البحرية باستثناء بناء المنشآت البترولية و الغاز  منصات.  47.020
 الصناعي ، و الـ # للتنقيب في أعماق البحر

الشاحنات ذات الرافعة  الشوكية ، الـ # المنحدرة )المنزلقة(،  منصات.  53.060
 الخ

 النقالة لألعراض العامة المنصات  55.180.20
 الحاويات المنقولة جواً و الـ # النقالة و الشباك  منصات.  55.180.30
 الحاويات المنقولة جواً و الـ # النقالة و الشباك  منصات.  55.180.30

 إنشاء الـ # البحرية منصات.  75.180.1
 إنشاء الـ # البحرية منصات.  75.180.10
 الرقائق اإللكترونية ، المكونات الدقيقة ال # و المتماثلة منطقية.  31.200
 الطيف )سبكتروسكوب( منظار.  17.180.30

 الضغط منظمات  23.060.40
 تنظيم النسل. # الحمل باألجهزة منع.  11.200
 معدات نقل وتداول الـ # )مصطلحات( مواد .  01.040.53

 التعدين و الـ # المعدنية )مصطلحات( مواد .  01.040.73
 اإلنشاءات و البناء )مصطلحات( مواد.  01.040.91
المعدات الطبية ذات المؤشرات القياسية . المحرار الطبي و الـ  مواد.  11.040.55

 # المماثلة
 األسنانطب  مواد.  11.060.10
الـ # الكيميائية المسستخدمة ألغراض التطهير و التعقيم ، انظر  مواد.  11.080.20

71.100.35 

 الطبية المواد  11.120.20
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األسرة ، طاوالت الجراحة ، قفازات اليدين الطبية ، حافظات  مواد .  11.140

 الـ # الحادة المستهلكة ، الخ
الزراعية المتعلقة بالتربة و إعادة استخدام # و الجوانب  مواد.  13.080.99

 المنتجات
 سرعة االشتعال و االحتراق للـ # و المنتجات مواد.  13.220.40
 مقاومة # البناء و العناصر للحريق مواد.  13.220.50

 البناء و مكوناته المقاومة للحريق مواد  13.220.50
للتعامل مع الـ # الخطرة و تخزينها ونقلها اإلجراءات الالزمة  مواد .  13.300

 وترميزها ، الخ
 نقل الـ # الخطرة مواد .  13.300

الخدمات األمنية ، اإلجراءات األمنية ، أجهزة اإلنذار ضد  مواد  13.310
اللصوص . المعدات و الـ # الصامدة ضد اللصوص ، أجهزة 

التخزين ، اإلنذار ضد سرقة السيارات، الخزائن اآلمنة ، غرف 
 الخ

أدوات القياس بصفة عامة ، األرقام القياسية المقاييس  مواد  17.020
 المستخدمة ، الجوانب العامة للـ # المرجعية ، الخ

 أنابيب و قطع تركيب من # أخرى  مواد  23.040.50
 حاكة )صنفرة( مواد  25.100.70

 ،الخقبضان اللحام ، # الحشو ، الغازات  مواد  25.160.20
 الدهان بـ # عضوية مواد  25.220.60
 انشطارية مواد  27.120.30

 المغناطيسية المواد  29.030
 العازلة المواد  29.035
 العازلة بصفة عامة المواد  29.035.01

 العازلة من الورق و األلواح المواد  29.035.10
 العازلة من البالستيك و المطاط المواد  29.035.20
 العازلة من الخزف و الزجاج  المواد  29.035.30

 العازلة من صفائح الميكا المواد  29.035.50
 األقمشة المطلية بالورنيش المواد  29.035.60
 عازلة أخرى مواد  29.035.99

 شبه الموصلة المواد  29.045

 الموصلة المواد  29.050
 التصويرالكيميائية المستخدمة في  المواد  37.040.30
 المستخدمة في تقنية البيانات المكتوبة المواد  37.100.20

 اختبار مركبات الطرق ، إعادة استخدام # المركبات لتصنيعها مواد  43.020
 و مكونات هندسة السكك الحديدية  مواد  45.040
 و معدات للسكك الحديدية مواد  45.060

 الحديدية بصفة عامةو معدات للسكك  مواد .  45.060.01
 خاصة بقبضان السكك الحديدية  مواد  45.060.10
 و مكونات بناء السفن مواد  47.020.05

 الالزمة لبناء المركبات الفضائية المواد  49.025
 الالزمة لبناء المركبات الفضائية بصفة عامة المواد  49.025.01
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 الالصقة المواد  49.025.50
 أخرى مواد  49.025.99

 معدات نقل و تداول المواد  مواد.  53
 و التوابع الالزمة للتعبئة مواد  55.040
المثبتات و المساند وغيرها من   األدوات المستخدمة للـ #  مواد  55.060

 الملفوفة و المثبتة

حاويات أعدت خصيصا لنقل السوائل ، كما تشمل البراميل و  مواد  55.140
 لشحن الـ # بحراً ، الخعلب الصفيح الكبيرة 

حاويات لنقل الـ # الصلبة و البضائع و الـ # ذات األحجام  مواد  55.160
 الكبيرة

 المساعدة في صناعة النسيج المواد  59.040
 األقمشة المغطاة بـ # أخرى مواد  59.080.40
 المستخدمة لتقوية المركبات النسجية المواد  59.100

 المستخدمة لتقوية المركبات النسجية بصفة عامة المواد  59.100.01
 الزجاج النسيجي مواد  59.100.10
 الكربونية المواد  59.100.20

 أخرى مستخدمة لتقوية المركبات النسيجية مواد  59.100.99
 عمليات و # صناعة الجلود مواد  59.140.10
اليدوية و المحافظ و األطراف الجلدية ، و  الحقائب و الشنط مواد  59.140.35

 الجلد الطبيعي ر# غي غيرها من المنتوجات المصنوعة من

 الغذائية للحيوانات المواد  65.120
 التوابل و البهارات . الـ # المضافة لألغذية مواد  67.220
 المضافة لألغذية المواد  67.220.20

 الغذائيةوأدوات ذات صلة # بالـ  مواد  67.250
 المختبرية  و األجهزة ذات الصلة المواد  71.040.20
 المرجعية  المواد  71.040.30

 الكيميائية غير العضوية المواد  71.060
 الكيميائية غير العضوية بصفة عامة المواد  71.060.01
 الكيميائية غير العضوية األخرى المواد  71.060.99

 العضويةالكيميائية  المواد  71.080

 الكيميائية العضوية بصفة عامة المواد  71.080.01
 الكيميائية العضوية األخرى المواد  71.080.99

 إلنتاج األلمنيوم مواد  71.100.10
 كيميائية لألغراض الصناعية و المطهرات المنزلية مواد  71.100.35
 ذات النشاط السطحي مواد  71.100.40

 الكيميائية لحماية الخشب مواد  71.100.50
 كيميائية لمعالجة المياه مواد  71.100.80
 التعدين و الـ # المعدنية مواد  73

 المعدنية الحديدية  المواد  73.060
 المعدنية الحديدية  بصفة عامة المواد  73.060.01
 معدنية أخرى مواد  73.060.99
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 غير معدنية مواد  73.080
 الشمع والـ # البيتومينية والمنتجات البترولية األخرى  مواد .  75.140

 الخام والزجاج الخام  المواد  81.040.10
 المقاومة للحرارة  المواد  81.080
 الخام للمطاط وانواع البالستيك  المواد  83.040

 بصفه عامة الخام للمطاط وأنواع البالستيك المواد  83.040.01
 المساعدة والمضافة إلى أنواع البالستيك  مواد   83.040.30
 التصلد بالتسخين  مواد  83.080.10

 الخلوية  المواد   83.100
 الالصقة  المواد   83.180

 األصباغ والـ # الباسطة  مواد .  87.060.10

 الالصقة للدهانات  المواد   87.060.20
 اإلنشاءات والبناء  مواد   91
 ذات الصلة ) مثل المزاريب وقنوات التصريف ، الخ (  المواد   91.060.20
 اإلنشاءات والبناء  مواد .  91.100

 اإلنشاءات والبناء بصفة عامة  المواد   91.100.01
 المعدنية ومنتجاتها  المواد   91.100.15
 الالصقة . # المانعة للتسرب  المواد   91.100.50

 العزل الحراري والصوتي  مواد   91.100.60
 اإلنشاءات األخرى  مواد   91.100.99
األقفال ، أدوات اإلنذار ، األجراس ، المزالج ، الـ #  مواد.  91.190

 المستخدمة لألبواب .... إلخ 
 إنشاء الطرق  مواد   93.080.20
 إدارة الـ # البشرية  موارد .  03.100.30

 مستمدة من # البيولوجية او المتجددةمنتجات  الموارد   13.020.55

 إنابيب الفوالذ و الـ # لالستخدام الخاص  مواسير.   77.140.75

 األنابيب المعدنية غير الحديدية والـ # لالستخدام العام  مواسير .  77.150
 والصمامات البالستيك اتوالتركيب  المواسير  83.140.30
 أخري تتعلق بالرسومات الفنية  مواصفات  01.100.99

 أخرى تتعلق بالجودة  مواصفات  03.120.99
 أخرى تتعلق بعلم األحياء الدقيقة  مواصفات  07.100.99
 أخرى تتعلق بالتعقيم والتطهير مواصفات  11.080.99

 أخرى تتعلق بالمستحضرات الصيدالنية  مواصفات  11.120.99
 أخرى تتعلق بالوسائل المساعدة للعجزة والمعاقين  مواصفات  11.180.99
 األخرى ذات الصلة بحماية البيئة  المواصفات  13.020.99

 بالنفايات ةتعلقمأخرى  مواصفات   13.30.99
 أخرى ذات عالقة بجودة الهواء مواصفات   13.040.99
 أخرى متعلقة بجودة الماء  مواصفات  13.60.99

 أخرى ذات عالقة بالتربة  مواصفات  13.080.99
 تشمل هذه المجموعة فقط # السالمة بصفة عامة  مواصفات.  13.110
 أخرى ذات صلة بالحماية من الحريق  مواصفات  13.220.99
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 األخرى المتصلة بالقياس الطولي والزاوية  المواصفات  17.040.99
 األخرى المتعلقة بالصوتيات  المواصفات  17.140.99

 أخرى عن البصريات والقياسات البصرية  مواصفات  17.140.99
 أخرى عن الديناميكا الحرارية  مواصفات  17.180.99
 أخرى عن الكهرباء والمغناطيسية  مواصفات  17.200.99

 أخرى تتعلق بأعمدة اإلدارة والوصالت ) القارنات (  مواصفات  17.220.99
 األخرى المتعلقة بالعزل الكهربائي  المواصفات  29.080.99
 أخرى ذات صلة بالمصابيح  مواصفات  29.140.99

 األخرى المتعلقة باآلليات الدوارة  المواصفات   29.160.99

 األخرى المتعلقة بترميز المعلومات المواصفات   35.040.99

 األخرى بالمتعلقة بالتصوير  الموصفات  37.040.99
 أخرى تتعلق بالتصوير السينمائي  مواصفات  37.060.99
 األخرى المتعلقة بتقنية البيانات المكتوبة  المواصفات  37.100.99

 أخرى تتعلق بتشييد السفن والهياكل البحرية  مواصفات  47.020.99
 أخرى خاصة بتوزيع البضائع بالشحن  مواصفات  55.180.99
 أخرى تتعلق بتقنية صناعة الجلود  مواصفات  59.140.99

 أخرى تتعلق بالزراعة والغابات  مواصفات  65.020.99
 أخرى المتعلقة بمباني المزارع والتركيبات  المواصفات  65.040.99
 أخرى ذات صلة بالكيمياء التحليلية  مواصفات  71.040.99

 أخرى تتعلق بالخزف  مواصفات  81.060.99
 أخرى عن حماية المباني  مواصفات  91.120.99
 أخرى خاصة بهندسة الطرق  مواصفات  93.080.99

 المعدات المنزلية لحماية األطفال  مواصفات   97.190
 والمراجل لألغراض الصناعية  المواقد .  27.060
 والمراجل  المواقد  27.060

 المراجل بصفة عامة  المواقد   27.060.01
 الوقود الصلب والسائل  مواقد   27.060.10
 الغاز السائل  مواقد  27.060.20
 والمراجل المستخدمة في التدفئة عامة  المواقد.  91.140.10

 أفران و# الميكروويف مواقد.  97.040.20
 حماية الـ # ذات الضغط المرتفع  مواقع.  13.240
 اللحام واالختبارات الميكانيكية وغير المتلفة لوصالت اللحام  مواقع   25.160.40

 النظام الشامل لتحديد المواقع  مواقع.  33.070.40
نظام معالجة النصوص ، تبادل النصوص ، عرض النصوص  مواقع .  35.240.20

 ، تصميم # لحفظ وثائق المكتب ، ألخ  

 طرق القياس ، تحديد # البناء ، طرق هدم المباني ، ألخ مواقع.  91.200
 أجهزة الرحالت و # الرحالت  مواقع.  97.200.30
ضوضاء الطرق ، ضوضاء القطارات ، ضوضاء الـ #  موانئ .  17.140.30

 والمطارات 

 تشمل لغة اإلشارات الـ # المعيارية ، أجهزة الترجمة اآللية . موحدة .  35.240.30

 تحديد الهوية بـ# الراديو موجات   35.040.50
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  مودم   35.180
 أشباه الموصالت  موصالت .  29.045

 المحوالت من أشباه الموصالت  موصالت .  29.200
 أشباه # بصفة عامة  موصالت .  31.080.01
 أنواع أخرى من أشباه الموصالت  موصالت .  31.080.99

 الالسلكية  الموصالت   33.120.30
 المواد شبه الـ #  موصلة .  29.045
 المواد الموصلة موصلة .  29.050

 تدريب الـ #  وتأهيلهم  موظفين .  03.100.30
 السجاد والـ # واألغطية األرضية  موكيت .  59.080.60

 الطاقة الكهربائية  مولدات .   27.180

  المولدات   29.160.20
 الجيولوجيا . علم األرصاد الجوية . علم المياه  مياه .  07.060
 علم األحياء الدقيقة للـ # مياه   07.100.20
 المصادر الطبيعية  مياه  13.060.10

 تربية األسماك  مياه  13.060.25
 الصرف الصحي  مياه  13.060.30

 خطوط األنابيب واجزاءها ألنظمة نقل # الخارجية المياة   23.040.03

العصير والعصير المركز والـ # المعدنية والبيرة ومشروبات  مياه.  67.160.20
 الكوال، إلخ

حاويات مشاريع التغذية والمواد واألدوات ذات الصلة بـ #  مياه.  67.250
 الشرب 

 مواد كيميائية لمعالجة المياه  مياه.  71.100.80

 أنظمة قنوات الـ # األمطار  مياه.  91.060.20
 إنشاء قنوات الـ # والموانئ  مياه.  93.140
 وقياس . الظواهر لطبيعية ) مصطلحات (  ميترولوجيا  01.040.17

 المواد العازلة من . صفائح الميكا  ميكا.  29.035.50
 فلوريد الكالسيوم البلوري ، الخ الميكا  73.080
 التكوين الـ # للمعدات االلكترونية  ميكانيكي.  31.240

 االختبار الـ # للمعادن  ميكانيكي.  77.040.10

 األنظمة الـ # والمكونات لالستخدام العام ) مصطلحات (  ميكانيكية.  01.040.21
 االختبارات الميكانيكية  ميكانيكية.  19.060
 األنظمة الـ # ومكوناتها لالستخدام العام  ميكانيكية.  21

 روبوتات الصناعة . أجهزة المعالجة ) اليدوية أو الميكانيكية (  ميكانيكية.  25.040.30
 األنظمة الـ # اليدوية  ميكانيكية.  25.060
 األنظمة الـ # اليدوية بصفة عامة  ميكانيكية.  25.060.01

 األنظمة الـ # اليدوية األخرى  ميكانيكية.  25.060.99
 اآلالت الـ # اليدوية بصفة عامة  ميكانيكية.  25.080.01
 أدوات # أخرى  ميكانيكية.  25.080.99

 مواقع اللحام واالختبارات الـ # وغير المتلفة لوصالت اللحام  ميكانيكية.  25.160.40
 علم األحياء الدقيقة ) ميكرو بيولوجي (  ميكروبيولوجي  07.100
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 الـ # ، التلسكوب ، الخ ميكروسكوب.  37.020
 أفران ومواقد الميكروويف  ميكروويف.  97.040.20

 وسائل التدوير المرنة و # الحركة  ناقالت.  21.220
 وسائل اإلدارة المرنة و # الحركة بصفة عامة  ناقالت.  21.220.01
 وسائل اإلدارة المرنة و # الحركة األخرى  ناقالت.  21.220.99

 الوقود  ناقالت.  47.020.85
 المتحركة بالسيور والجنزير  الناقالت.  53.040.10
 المكونات الالزمة للناقالت  ناقالت.  53.040.20

 العاملة بالهواء المضغوط ومكوناتها  الناقالت.  53.040.30
 تقنية # النانو  07.120

 علم األحياء . علم الـ # علم الحيوان  نبات.  07.080

 زراعة النبات  نبات.  65.020.20
 وسائل اإلنقاذ الشخصي ) سترة النجاة (  نجاة .  13.340.10
 المالبس الواقية ضد الحريق . طوق الـ # البحري  نجاة .  13.340.10
 معدات الـ # وأشغال الخشب  نجارة.  79.120

 معدات الـ # وأشغال الخشب بصفة عامة نجارة.  79.120.1
 أدوات النجارة  نجارة.  79.120.20
 معدات الـ # وأشغال الخشب األخرى  نجارة .  79.120.99

 اللحام . اللحام بالـ # واللحام بالقصدير  نحاس .  25.160
 اللحام . اللحام بالـ # واللحام بالقصدير بصفة عامة  نحاس .  25.160.01
 اللحام . بالـ # واللحام بالقصدير نحاس .  25.160.50

 وسبائك النحاس  النحاس  77.120.30
 منتجات النحاس  نحاس .   77.150.30
 أجهزة الـ # اآللي نداء .  33.050.20

 أنظمة الـ # اآللي نداء .   33.070.20
قياس الشدة الـ # ألجزاء الطيف ) فوتومتر طيفي ( والتحليل )  نسبية .   71.040.50

 كروماتوغرافي ( 

 أجهزة إعادة # البيانات المكتوبة  نسخ .   37.100.10
 تنظيم الـ # منع الحمل باألجهزة نسل .   11.200

 تقنية الـ # والجلود ) مصطلحات (  نسيج .   01.040.59
 تقنية الـ # والجلود  نسيج .  59

 عمليات صناعة النسيج  نسيج .  59.020
 آلياف النسيج  نسيج .  59.060
 آلياف الـ # بصورة عامة  نسيج .  59.060.01

 ألياف الـ # األخرى  نسيج .  59.060.99
 منتجات أخرى من صناعة النسيج  نسيج .  59.080.99
 آالت النسيج  نسيج .  59.120

 آالت الـ # بصورة عامة  نسيج .  59.120.01
 األنوال. آالت النسيج نسيج .  59.120.30
 األخرىآالت الـ #  نسيج .  59.120.99

 المفروشات األرضية النسيجية  نسيجية .  59.080.60
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 المواد المستخدمة لتقوية المركبات النسيجية  نسيجية .  59.100
 المواد المستخدمة لتقوية المركبات الـ  # بصفة عامة  نسيجية .  59.100.01

 مواد أخرى مستخدمة لتقوية المركبات النسيجية  نسيجية .  59.100.99
 المفروشات األرضية غير النسيجية  نسيجية .  97.150
 السكر ومنتجات السكر . النشا نشا .  67.180

 والمنتجات المتشتقة منه  النشا   67.180.20
أجهزة الغساالت وأجهزة الغسيل على البخار ، الـ  # ، أدوات  نشافات .  97.060

 المالبس، الخ يك
الشعر ، أمواس الحالقة ، مكينات الحالقة ، فرش األسنان ،  نشافات  97.170

 أدوات التدليك ، أجهزة معالجة الجسم باألشعة ، ألخ 

 علوم المعلومات . النشر  نشر.  01.140
 اإللكتروني النشر  35.240.30

 األخشاب  # المصنعة  نصف .  79.080
نظام معالجة الـ  # ، تبادل الـ  # ، عرض الـ  # ، تصميم  نصوص .  35.240.20

 مواقع لحفظ وثائق المكتب ، الخ. 
 الـ  # والعدسات الالصقة  نظارات .  11.040.70

 ترميز األلوان  نظم   01.070
 التوثيق . علم المكتبات و  # األرشيف  نظم.  01.140.20
 االقتصاد . األعمال المصرفية . الـ # النقدية . التأمين  نظم .  03.060

تشمل # االدارة البيئية . و# ادارة حركة المرور على الطرق .  نظم  03.100.70
 و# ادارة الطاقة. و# ادارة الرعاية الصحية .الخ

 03.100.70تشمل # ادارة الرعاية الصحية . انظر  نظم  11.020.01
السموم . التحاليل الحيوية ،  # الفحص في الزجاج ، علم  نظم .  11.100

 التحكم في الشوائب ، تحليل الدم والبول ، الخ
 التزييت والتزليق  نظم   21.260
 التوربينات الهوائية والمصادر األخرى للطاقة  نظم   27.180

 الجوانب المتعلقة بالشبكات )# (  نظم .  33.040
 باألقمار الصناعية وأنظمة الترحيل الالسلكيةاالتصال  نظم   33.060.30
 االتصاالت الدولية للهاتف الجوال  نظم  33.070.50
معالجة النصوص ، تبادل النصوص ، عرض النصوص ،  نظم  35.240.20

 تصميم مواقع الحفظ وثائق المكتب ، الخ
 مركبات الطرق  نظم  43.040
 مركبات الطرق بصفة عامة  نظم  43.040.01

 التوقف عن الحركة ) الكوابح (  نظم  43.040.40
القابض ) الكلتش ( ، صناديق التروس ) القيربكس ( ، #  نظم .  43.040.50

عجالت القيادة اآللية ، عمود اإلدارة الخلفية ) عمود كردان ( ، 
 تروس التدوير الخلفي ) الدفرنس ( العجالت ، األطواق ، الخ

 األخرى لمركبات الطرق  النظم  43.04099
 ضغط الشحنة والهواء ومخارج غاز العادم  نظم  43.060.20
 التبريد . # التزييت والتزليق  نظم  43.060.30

 الوقود  نظم  43.060.40
 المحركات البحرية و # الدفع المروحي  نظم.  47.020.20
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 األنابيب  نظم  47.020.30
 التهوية والتكييف والتدفئة  نظم  47.020.90

 المحركات الفضائية و # الدفع المروحي نظم  49.050
 والمعدات الكهربائية الفضائية  النظم  49.060
 السوائل ومكوناتها  نظم  49.080

 والعمليات الفضائية  النظم   49.140
  النفايات  13.030
 بصفة عامة  النفايات  13.030.01

 الصلبة  النفايات  13.030.10
 السائلة  النفايات  13.030.20

 اإلشعاعية ، # المستشفيات ، الجثث . # الخطرة األخرى  نفايات  13.030.30

 ذات النشاط اإلشعاعي  النفايات  13.030.30
 تجهيزات  ومعدات تصريف الـ # ومعالجتها  نفايات.  13.030.40
 الحد من النفايات  نفايات.  13.030.19
مركبات جمع الـ # ومكونات وأنظمة المركبات المعدة  نفايات.  43.160

 لألغراض الخاصة 
 خدمات االتصاالت النقالة  نقالة.  33.070
 خدمات االتصاالت الـ # بصفة عامة  نقالة.  33.070.01

 خدمات أخرى لالتصالت النقالة  نقالة.  33.070.99
 المنصات الـ # لألغراض العامة  نقالة.  55.180.20
 الحاويات المنقولة جواً والمنصات الـ # والشباك  نقالة.  55.180.30

 االقتصاد ، األعمال المصرفية . النظم الـ # والتأمين  نقدية .  03.060
 المواد الخطرة  نقل   13.300
علم االجتماع . الخدمات . تنظيم وإدارة الشركات . اإلدارة . الـ  نقل .   01.040.03

 # ) مصطلحات( 

 هندسة # الحرارة والطاقة ) مصطلحات (  نقل .  01.040.27
 معدات # وتداول المواد ) مصطلحات (  نقل .  01.040.53
علم االجتماع . الخدمات . تنظيم وإدارة الشركات . اإلدارة .  نقل .  03

 النقل 
 الفنادق والمطاعم والمغاسل والتنظيف والـ # الخ نقل .  03.080.30

  النقل   03.220
 بصفة عامة  النقل   03.220.01

 البري  النقل   03.220.20
 القطار ب النقل .  03.220.30
 البحري  النقل .  03.220.40

 الجوي  النقل .  03.220.50
 وسائل الـ # األخرى  نقل .  03.220.99
 أجهزة # الدم والتشريب والحقن  نقل .  11.040.50

 ابتعاثات عوادم وسائل النقل  نقل .  13.040.50
 سيور # الحركة  نقل .  21.220.10

 الخارجية خطوط األنابيب واجزاءها ألنظمة # المياة نقل   23.040.03
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 هندسة # الحرارة والطاقة  نقل .  27
 هندسة # الحرارة والطاقة بصفة عامة  نقل .  27.010

 القدرة الكهربائية وشبكات التوزيع  نقل   29.240
 شبكات # وتوزيع القدرة بصفة عامة  نقل .  29.240.01
 خطوط # وتوزيع الطاقة  نقل .  29.240.20

 أجهزة أخرى ذات صلة بشبكات # وتوزيع القدرة الكهربائية  نقل .  29.240.99
التزامن ، األنظمة السلكية ، األنظمة السلكية التكاملية ، طرق  نقل .  33.040.20

 الـ # لإلرسال المتعدد 
 شبكات # البيانات  نقل .  33.040.40

 طبقة النقل  نقل .  35.100.40

 استخدام البطاقات في البنوك ، التجارة ، االتصاالت ، الـ # الخ  نقل .  35.240.15
 استخدام تقنية المعلومات في الـ # والتجارة  نقل .  35.240.60

 النقل   35.240.63
قواعد االمم المتحدة لتبادل البيانات اإللكترونية في االدارة 

 ،التجارة و# والتجارة االلكترونية
 آليات # الحركة وعوامل التوقف عن الحركة  نقل .  43.040.50
 شاحنات # الوقود وحاويات الـ # والشحن  نقل .  43.080.10

أنظمة # المعلومات والبيانات الفضائية ومعدات المجموعة  نقل .  49.140
 المساندة لعمليات اإلقالع 

 معدات # وتداول المواد  نقل .  53

 األدوات المستخدمة في الـ # والتحريك اليدوي  نقل .  53.120
حاويات أعدت خصيصاً لـ # السوائل ، كما تشمل البراميل  نقل .  55.140

 وعلب الصفيح الكبيرة لشحن المواد بحراً ، الخ 
ضائع والمواد ذات األحجام بحاويات لـ # المواد الصلبة وال نقل .  55.160

 الكبيرة   
 معدات الـ # والرفع  نقل .  73.100.40
 معدات # البترول والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي  نقل .  75.200

 األنظمة الخارجية لـ # الماء  نقل .  93.025
 معدات التحكم في الـ # الجوي وطرق تركيبها نقل .  93.120
 معدات التحكم في الـ # البحري وطرق تركيبها نقل .  93.140
 التفاوت ، التناسب الـ # ، الخ  نمطي.  91.010.30

  النوابض  21.160
 الصلب المخصص لصناعة الـ # ) زنبرك (  نوابض.  77.140.25
 الحبال السلكية للـ #  نوابض.   77.140.25

 واألبواب  النوافذ  91.060.50
المالبس الداخلية ، مالبس لـ # المالبس التريكو ، المالبس  نوم .   61.020

العسكرية ، الجوارب ، الخ ، كما تشمل أنظمة بطاقات البيانات 
 االيضاحية والرموز 

تنجيد األثاث ، مراتب الـ # ، أثاث المكاتب ، أثاث المدارس ،  نوم .   97.140
 الخ 

 الحماية من اإلشعاع الـ #  نووي.  13.280

 هندسة الطاقة النووية  نووية .  .27.120
 الطاقة الـ # بصفة عامة  نووية .  27.120.1
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 منشآت الطاقة الـ # السالمة  نووية .  27.120.20
 المواد االنشطارية الـ #  نووية .  27.120.30

 معايير أخري ذات صلة بالطاقة النووية  نووية .  27.120.99
 مركبات الـ # العضوية  نيتروجين   71.080.30
 ك األخرى ئوالكروم والسبا النيكل   77.120.40

 منتجات الـ # والكروم  نيكل .  77.150.40
كات بكات االتصال الخاصة ، شبشبكات الـ # العمومية ، ش هاتف.  33.040.35

 الخدمة الخاصة التكاملية 
 خطوط الـ # ، والربط والدوائر  هاتف.  33.040.50

  الهاتف .   33.040.60

 أجهزة الهاتف  هاتف.  33.050.10
 نظم االتصاالت الدولية للـ # الجوال  هاتف.  33.070.50

 الهيدروكربونات الهالوجينية  هالوجينية.  71.080.20
 طرق القياس ، تحديد مواقع البناء ، طرق # المباني ، الخ  هدم .   91.200
 الصناعة ) مصطلحات (  هندسة   01.040.25

 نقل الحرارة والطاقة ) مصطلحات (  هندسة  01.040.27
 الكهربائية ) مصطلحات ( الهندسة  01.040.29
 االتصاالت . # االتصاالت المرئية والمسموعة ) مصطلحات ( هندسة.  01.040.33

 مركبات الطرق ) مصطلحات ( هندسة  01.040.43
 الحديدية ) مصطلحات (السكك  هندسة  01.040.45
 الطائرات والمركبات الفضائية ) مصطلحات ( هندسة  01.040.49

 المدنية ) مصطلحات ( الهندسة  01.040.93
 العسكرية ) مصطلحات ( الهندسة  01.040.95
 رسومات الـ # المدنية  هندسة.  01.100.30

 خصائص المنتج #   الهندسية     17.040.40

 الصناعة  هندسة  25

 نقل الحرارة والطاقة  هندسة  27
 نقل الحرارة والطاقة بصفة عامة  هندسة  27.010
 الطاقة النووية  هندسة  27.120

 المفاعلية  الهندسة  27.120.10
 الطاقة المائية  هندسة  27.140
 الطاقة الشمسية  هندسة  27.160

 الكهربائية  الهندسة  29
 الكهربائية بصفة عامة  الهندسة  29.020
 االتصاالت . # االتصاالت المسموعة والمرئية  هندسة.  33

 االتصاالت المرئية والمسموعة  هندسة  33.160
 مركبات الطرق هندسة  43
 السكك الحديدية  هندسة  45

 السكك الحديدية بصفة عامة  هندسة  45.020
 مواد ومكونات # السكك الحديدية  هندسة.  45.040
 الطائرات والمركبات الفضائية هندسة  49
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 الطائرات والمركبات الفضائية بصفة عامة  هندسة  49.020
 أسنان اللولب في # الطائرات هندسة   49.030.10

 المدنية  الهندسة  93
 المدنية بصفة عامة  الهندسة  93.010
 الطرق  هندسة  93.080

 الطرق بصفة عامة  هندسة  39.080.01
 مواصفات أخرى خاصة بـ # الطرق  هندسة.  93.080.99
 العسكرية  الهندسة  95

 العسكرية الهندسة    95.040

 العسكرية . الشئون العسكرية . األسلحة  الهندسة   95.020

على الرسومات الـ # اآللية  الزموز الخطية لألستخدام هندسية .  01.080.30
والرسومات اإلنشائية المخططات والخرائط وغيرها من وثائق 

 المنتجات الفنية. 
الرموز المستخدمة في الرسومات الـ # اإللكترونية والكهربائية  هندسية .  01.080.40

. المخططات. الرسومات البيانية وغيرها من وثائق المنتجات 
 الفنية 

 الرسومات الـ # اآللية  هندسية .  01.100.20
 الرسومات الـ # اإللكترونية والكهربائية  هندسية .  01.100.25

لكباس ) البستم ( وحلقة الكباس وعمود اإلدارة ) الكرنك (  هندسية .  21.240
 وغيرها من المعدات الـ # بصفة عامة 

 جودة الـ # في غرف الجراحة  هواء .  11.080
 جودة الهواء  هواء .  13.040

 جودة الـ # بصفة عامة  هواء .  13.040.01
 مواصفات أخرى ذات عالقة بجودة الهواء  هواء .  13.040.99
 أجهزة التهوية . المرواح . أجهزة تكييف الهواء  هواء .  23.120

 العدد الرئوية ) تعمل بالـ # المضغوط (  هواء .  25.140.10
إطار بناء الهيكل ، التنظيف ، إذابة الصقيع ، وسائل إزالة  هواء .  43.040.60

الرطوبة والتدفئة ، أنظمة تكييف الـ # للركاب ومقصورة 
 القيادة ، المرايا ، الحوامل فوق سطح العربة ، الخ .

 أجهزة السالمة وأنظمة الحماية  هواء .  43.040.80
مخدة الـ # ، حزام األمان واألدوات المساعدة في حوادث  هواء .  

 المرور 
 نظم ضغط الشحنة والـ # ومخارج غاز العادم  هواء .  43.060.20

الناقالت العاملة بالـ # المضغوط ومكوناتها الـ # المضغوط  هواء .  53.040.30
 ومكوناتها 

 الـ # المضغوط والهيدروجين  هواء .  71.100.20

 تقنية السحب بالتفريغ الـ # ) الخواني (  هوائي.  23.160
 تربين # وغازي . محركات بخارية  هوائي .  27.040
  الهوائيات  33.120.40

 اإلنشاءات ذات الحبال المعلقة ) # (  هوائيات .  93.110
 معدات رياضة الـ # على الجليد  هوكي .  97.220.20



  

 209 ( ICS )التصنيف الدولي للمواصفات 

 موضــــــوع المواصـــفــــــــــة الكلمة  الرقم

 # بموجات الراديوتحديد  الهوية   35.040.50

 بناء السفن والـ # البحرية ) مصطلحات (  هياكل .  01.040.47
 ومكوناتها  الهياكل   43.040.60
 بناء السفن والـ # البحرية  هياكل .  47

 بناء السفن والـ # البحرية بصفة عامة  هياكل .  47.020
 المكونات العامة المتعلقة ببناء السفن والـ # البحرية  هياكل .  47.020.01
 السفن وعناصر تركيبها  هياكل   47.020.10

 مواصفات أخرى تتعلق بتشييد السفن والـ # البحرية  هياكل .  47.020.99
 المباني  هياكل .  91.080

 المباني بصفة عامة هياكل   91.080.01

 الصلب   هياكل    91.080.13

 األلمنيوم   هياكل    91.080.17

 الخارجية للمباني   الهياكل   91.090

 دهنية ) األليفاتية (  هيدروكربونات  71.080.10
 عطرية ) الحلقية (  هيدروكربونات  71.080.15
 هالوجينية  هيدروكربونات  71.080.20

 المائية ) # (  ىإنشاءات القو هيدرولي.  93.160
 هندسة الطاقة المائية  هيدرولكية  27.140
 محطات القدرة الـ #  هيدرولكية.  27.140

 التوربينات الـ # هيدرولكية.  27.140
 السوائل الـ # هيدرولكية.  75.120
 مكثف السوائل ) # ( ، أجهزة قياس الكحول ، الخ  هيدرومتر .   71.040.10

إطار بناء الـ # ، التنظيف ، إذابة الصقيع ، وسائل إزالة  هيكل .   43.040.60
الرطوبة والتدفئة ، أنظمة تكييف الهواء للركاب ومقصورة 

 القيادة ، المرايا ، الحوامل فوق سطح العربة ، الخ 
 وعناصره  الهيكل   49.045
 الجدران والفواصل والـ #  واجهات .   91.060.10

 األذن  واقيات .   13.340

 المالبس والمعدات الـ # واقية .   13.340
 المالبس الـ # ضد الحريق . طوق النجاة البحري واقية .  13.340.10

 القفازات الـ # واقية .  13.340.40
 األحذية الـ # األرجل  واقية .  13.340.50
األغلفة ، الورق ، األغشية الرقيقة المعدنية ، وسائل إحكام  واقية .  55.040

 اإلغالق ، الطبقات الـ # من الصدمات ) المخدات ( ، الخ 
الرموز الخطية لالستخدام على الرسومات الهندسية اآللية  وثائق .   01.080.30

المخططات والخرائط وغيرها من #  والرسومات اإلنشائية .
 المنتجات الفنية

الرموز المستخدمة في الرسومات الهندسية واإللكترونية  وثائق .  01.080.40
والكهربائية. المخططات. الرسومات البيانية وغيرها من # 

 المنتجات الفنية
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الرسومات الفنية  الرموز الخطية المستخدمة في تقنية المعلومات وثائق .  01.080.50

 لالتصاالت وغيرها من # المنتجات الفنية 
 تطوير البرامج و # األنظمة  وثائق .  35.080

نظم معالجة النصوص ، تبادل النصوص ، عرض النصوص ،  وثائق .  35.240.20
 تصميم مواقع لحفظ # المكتب ، الخ 

 القياس وأجهزة أخرى  وحدات   25.060.10

 التخلص من الفضالت  وحدات   97.040.50
 ) فلكات ( وأدوات التثبيت والزنق   داتور  49.030.50
 الصامولة ، الفلكات ، عناصر الزنق والتثبيت  .  وردة  21.060.30

 تقنية الـ # ) مصطلحات (  ورق .  01.040.85

 المواد العازلة من الـ # واأللواح  ورق .  29.035.10
 التصوير ، األفالم ولفائف األفالم  ورق   37.040.20

األغلفة ، الـ # ، األغشية الرقيقة المعدنية ، وسائل إحكام  ورق .  55.040
 اإلغالق ، الطبقات الواقية من الصدمات ) المخدات ( ، الخ 

 تقنية الـ #  ورق .  85
 صناعة منتجات الـ #  ورق .  85.020

 لب الـ # ورق .   85.040
 والكرتون ) الورق المقوى (  الورق   85.060
 منتجات الـ # ورق .   85.080

 معدات صناعة الـ # ورق .   85.100
المقصات ، أحواض ، تربية األسماك ، أدوات للحيوانات  ورق .  97.180

المنزلية  ،شاحن البطاريات ، صائد الحشرات ، والعات ، 
 كبريت ، مشابك الـ # ، األقالم ، األقالم الرصاص ، الخ

 المكثفات الـ # والبالستيكية  ورقية .   31.060.30
 البطاقات الـ # واألشرطة  ورقية .  35.220.10
 األدوات المكتبية غير الـ #  ورقية .  97.180

 المواد العازلة من األقمشة المطلية بالـ # ورنيش .   29.035.60
 الدهان والـ # بصفة عامة  ورنيشات .   87.040.01
 الدهان والـ #  ورنيشات.   87.040.10
 الدهان والـ # األخرى  ورنيشات.   87.040.99

 قياس القوة والـ # الضغط  وزن .   17.100

 ترميز معلومات الصوت والفيديو، و# المتعددة و# الفائقة الوسائط   35.040.40

 النقل األخرى  وسائل   03.22099
 المساعدة الخاصة بالعجزة والمعاقين  الوسائل  11.180

 المساعدة الخاصة بالعجز والمعاقين بصفة عامة  الوسائل  11.180.01
 المساعدة على الحركة والمشي  الوسائل  11.180.10
 المساعدة على التبول  الوسائل  11.180.20

 المساعدة على القراءة  الوسائل  11.180.30
 المساعدة على األكل والشرب  الوسائل  11.180.40
 مواصفات أخرى تتعلق بالـ # المساعدة للعجزة والمعاقين  وسائل.  11.180.99

 صمامات السالمة ، # مقاومة الصدم ، الخ  وسائل.  13.240



  

 211 ( ICS )التصنيف الدولي للمواصفات 

 موضــــــوع المواصـــفــــــــــة الكلمة  الرقم
 اإلنقاذ الشخصي ) سترة النجاة (  وسائل  13.240.10
 التدوير المرنة وناقالت الحركة  وسائل  21.220

 اإلدارة المرنة وناقالت الحركة بصفة عامة  وسائل  21.220.01
 اإلدارة بالسيور ومكوناتها  وسائل  21.220.10
 اإلدارة بالحبال واألسالك ) الكابالت (  وسائل  21.220.20

 اإلدارة بالجنازير ومكوناتها  وسائل  21.220.30
 اإلدارة المرنة وناقالت الحركة األخرى  وسائل  21.220.99
 تخزين السوائل  وسائل  23.20

 تخزين السوائل بصفة عامة  وسائل  23.20.01
 أخرى لتخزين السوائل  وسائل  23.20.99

 اإلجهاد الكهربائي و# العزل  وسائل .  31.140

ترميز المعلومات المسموعة والمرئية والمتعدد الـ # السبل  وسائل .  35.040
 الفنية لسالمة تقنية المعلومات ، الخطوط المشفرة 

 التخزين المغناطيسية بصفة عامة  وسائل   35.220.20
 التخزين الضوئي  وسائل   35.220.30

 بطاقات التعريف والـ # المماثلة لها  وسائل .  35.220.15
 التحكم والمؤشرات  وسائل   43.040.30
إطار بناء الهيكل ، التنظيف ، إذابة الصقيع ، # إزالة الرطوبة  وسائل .  43.04060

والتدفئة ، أنظمة تكييف الهواء للركاب ومقصورة القيادة ، 
 المرايا ، الحوامل فوق سطح العربة ، الخ 

 التخزين ، والرفوف ، الخ  وسائل .  53.080
األغلفة ، الورق ، األغشية الرقيقة المعدنية ، # إحكام اإلغالق  .وسائل   55.040

 ، الطبقات الواقية من الصدمات ) المخدات ( ، الخ 

 إصالح التربة والـ # الزراعية  وسائل .  65.080
تخزين البترول والغاز الطبيعي ، أنظمة التوزيع ، خطوط النقل  وسائل   75.200

 التوزيع ، الخ، محطات البترول ، #  

 المفصالت ، العَُرى وغيرها من الـ # المفصلية  وصالت .  21.080
 أعمدة اإلدارة والـ # ) القارنات (  وصالت .   21.120
 أعمدة اإلدارة والـ # ) القارنات ( بصفة عامة  وصالت .   21.120.01
 ) القارنات (  الوصالت   21.120.20

 مواصفات أخرى تتعلق بأعمدة اإلدارة والـ # ) القارنات (  وصالت .   21.120.99
 ذات الشفة و # وقارنات األنابيب  الوصالت   23.040.60
 األنابيب والوصالت  وصالت .   23.100.40

 اللحام  وصالت   25.160.40
 االختبارات غير المتلفة للـ # الملحومة  وصالت .  25.160.40
 القابسات والمقابس والـ # الكهربائية  وصالت .  31.220.10

 معدات التوصيل والـ # البينية  وصالت .  35.200
 من زيادة الضغط  الوقاية  13.240
 البيئة . الـ # الصحية . السالمة ) مصطلحات (  وقاية .  01.040.13

 البيئة . الـ # الصحية . السالمة وقاية .  13
 السالمة في العمل . الـ # الصحية في المنشآت الصناعية  وقاية .  13.100
 من الحريق  الوقاية  13.220
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 من الحريق بصفة عامة  الوقاية  13.220.01
 من الحريق  الوقاية  13.220.20

 من االنفجارات  الوقاية  13.220
 من الصعق الكهربائي  الوقاية  13.260
 من اإلشعاعات  الوقاية  13.280

 من األشياء الخطرة  الوقاية  13.300
 من الجريمة  الوقاية   13.310
 معدات الـ # والسالمة  وقاية .   13.340

 أدوات الـ # بصفة عامة  وقاية .   13.340.01
 معدات الـ # األخرى  وقاية .  13.340.99

 قياس الـ # . قياس السرعة . السرعة الزاوية  وقت.  17.080

 علم قياس الـ #  وقت.  39.040
 علم قياس الـ # بصورة عامة  وقت.  39.040.01
 أدوات أخرى لقياس الـ # وقت.  39.040.99
 محطات الـ #  وقود.  75.200

 األفران العاملة بالـ #  وقود.  25.180.20
 مواقد الـ # الصلب والسائل وقود.  27.060.10
 خاليا تعمل بالـ #  وقود.  27.070

 نظم الـ #  وقود.  43.060.40
 شاحنات نقل الـ # وحاويات النقل والشحن  وقود.  43.080.10
 نظم الـ #  وقود.  49.050

  الوقود   75.160
 بصفة عامة  الوقود   75.160.01
 الصلب  الوقود   75.160.10

 السائل  الوقود   75.160.20
 الغاز  الوقود   75.160.30

 الحيوي  الوقود    75.160.40

 دفايات الـ # الصلب  وقود.  97.100.30
 دفايات الـ # السائل وقود.  97.100.40

المقصات ، أحواض تربية األسماك ، أدوات للحيوانات المنزلية  والعات .   97.180
، شاحن البطاريات ، صائد الحشرات ، # ، كبريت ، مشابك 

 الورق ، األقالم ، أقالم الرصاص ، الخ
 المعدات الكهربائية المستخدمة بالـ #  يد .  25.140.20

 ساعات الـ # يد .  39.040.10
ط العنق ، قفازات الـ # ، غطاء الرأس ، المناديل ، ارب يد .  61.040

 األحزمة ، األزرار ، سحابات المالبس ، المظالت ، الخ

الكرة الطائرة ، كرة الـ # ، أدوات اللياقة البدنية ، كرة السلة ،  يد .  97.220.30
 أدوات الرياضة المنزلية ، الخ

 الصحية بصفة عامة خدمات الرعاية اليدوية  11.020.10
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*تشمل دور الرعاية. رعاية الخرف . المساعدة المعيشية . 

الجراحة التجميلية.خدمات المعالجة # لتقويم العمود الفقري. 

 الخ

 األنظمة الميكانيكية الـ #  يدوية.   25.060
 األنظمة الميكانيكية الـ # بصفة عامة  يدوية.  25.060.01

 األنظمة الميكانيكية الـ # األخرى  يدوية.  25.060.99
 اآلالت الميكانيكية الـ # بصفة عامة  يدوية.  25.080.01
 العدد الـ # بصفة عامة  يدوية.  25.140.01

 عدد # كهربائية  يدوية.  25.140.20

 عدد # أخرى  يدوية.  25.140.99
 الساعات والساعات الـ #  يدوية.  39.040

الحقائب والشنط الـ # والمحافظ واألطراف الجلدية ، وغيرها  يدوية.  59.14.35
 من المنتوجات المصنوعة من مواد غير الجلد الطبيعي 

 التحف والقطع الفنية والمصنوعات الـ #  يدوية .   97.195
 المعادن الحاوية للـ # يورانيوم.  27.120.30

 

 


