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تقديم
منذ أن أخذ ايى ااتقه مهمي بناء النظام اإلحصائل الفينأل نل الرنمل فل الضفي الغرب ي و ألاع غزة ،نقأل الجهاز

المركزي لإلحصاء الفينأل نل ايى أكثر من صع إلرناء واا هذا النظام وفق األنس والمعا ر ال ول ي النائ ة وبما
خص ا حت اجات الفينأل ن ي.

وايى صع بناء الر م اإلحصائل الفينأل نل الرنمل ،التنزم الجهناز بكنل منا صن ر منن توصن ات ول ني ف منا تعينق بتوح ن

المفنناه م والمعننا ر اإلحصننائ ي .وتعتبننر التصننن فات اإلحصننائ ي بكافنني أنوااهننا وأقننكالها إح ن
اإلحصنناء ،لننذا

أهننم التوص ن ات فننل مجننال

ب ن مننن التعامننل مننع كافنني التصننن فات وفننق مننا نصننت اي ننه تيننص التوص ن ات وبمننا ننتالءم مننع خصوص ن ي

ا تصا الفينأل نل.
ننام الجهنناز المركننزي لإلحصنناء الفينننأل نل ب ارننني معمقنني ليتصننن فات ال ول نني ومحاولنني إ جننا تصننان

مبن ي ايى أنس مت ني ووفق أح ث اإلص ارات لامم المتح ة فل هذا المجال.
لق كان التصن

النيعل الموح ليضفي الغرب ي و ألاع غزة أح أهم التصان

فل مرحيي مهمي من تار خ اإلحصاء الفينأل نل ايى أكمل وجه ،كان

النابقي وما انتج من توص ات ول ي ،واي نه مننا بجنجناز هنذا التصنن

إحصننائ ي فينننأل ن ي

الذي أص ره الجهاز ننابقا والنذي أ

ب من تألو ر هذا التصن

وره

وا نتفا ة من التجربي

ل كنون بمثابني تألنو ر لتينص التجربني بمنا نتالءم منع

المنتج ات التل ألرأت ايى ا تصا الوألنل وبما خ م المصيحي العامي
وايننى ضننوء اص ن ار التنق ن ح ال اربننع مننن التصننن

الصننناال ال ن ولل الموح ن لجم ننع ا نقننألي ا تصننا ي وااتمننا ه مننن بننل

اليجني ا حصائ ي التابعي لامم المتح ة اام  ،2112تم اا ا التصن

الفينأل نل بناء اي ه ،ل قنكل ا نناس فنل تصنن

ا نقألي ا تصا ي فل ا راضل الفينأل ن ي بما تنانب وخصوص ي ا تصا الفينأل نل .وتنم ربنأل التصنن
النابق مع الرموز المنتخ مي فل هذا التصن
نأمل أن نكون

الفيننأل نل

من اجل تنه ل امي ات المقارني ب ن التصن ف ن.

وفقنا فل تبو ب األنقألي ا تصا ي الوألن ي ضمن التصن

الكب رة لكافي المهتم ن فل هذا المجال.

الصناال الفينأل نل ،والذي ن عو بالفائ ة

واهلل الموفق،،،
كانون أول2142 ،

عال عوض

رئيس الجهال
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تامهيااااد
 .0لمحة تاريخية

من ننذ أن ا ننر اإلننننان اإلحص نناء ،ظهننرت الحاج نني إل ننى جم ننع الب انننات ل ارن نني الظ نواهر الن ننكان ي ،وا جتماا نني
وا تصننا ي المختيفنني ،حتننى أصننبح اإلحصنناء مننن أهننم األ وات التننل نننتعميها اإلننننان ل ارننني وتخأل ن أل جم ننع

الظواهر والتنبؤ المنتقبيل لهذه الظواهر.

ونظ ار ليتألور والتق م الحضاري والعيمل الذي قه ه العالم و قه ه بانتمرار ،والكم الهائل من الب انات اإلحصنائ ي
أصبح من الضروري ا نتقال من المعالجات ال و ي الى معالجات أكثر تألو ار والتل من قنأنها أن تواكنب التألنور

الحضنناري والعيمننل النننائ مننن ونننائل تكنولوج ننا الب انننات وأجه نزة الحانننوب اإللكترون نني .واي ننه أصننبح
إ جننا ون ن يي لمعالج نني تي ننص الب ان ننات لخ منني أهن ن ا

ا تصننا ال ننوألنل والمقارنننات ال ول نني ،فظه ننرت التص ننن فات

المختيفي والتل تعتبر مرحيي من مراحل إا ا الب انات ،وان ا ننتفا ة منهنا تتو ن
كب رة .وتتم امي ي التصن
تصن

ب ن مننن

اينى ننوع التصنن

إلنى رجني

بتقن م ا تصا النوألنل أو األنقنألي ا تصنا ي إلنى فرواهنا أو ألاااتهنا ومنن ثنم

الفروع إلى أبواب أكثر تفص ال.

تن ننوع التص ننان

حن ننب الغ ننرض م ننن إان ن ا الب ان ننات ،فمنه ننا اي ننى ن ننب ل المث ننال التص ننن

ا تصننا ي ،والتصننن

المهنننل ،والتصننن

التص ننن فات ال ول ن ني وخاص نني التص ننن

اإلحصائل ال ولل فل ف ننا ،وهنو تصنن

ولننم جننر تألب قننه ،ثننم تبعننه تصننن

المركننزي ليمنتجننات ،وتصننن

الص ننناال لانق ننألي

المؤهننل العميننل وغ رهننا .لق ن ظهننرت

الص ننناال الق ان ننل الن ن ولل األول ف ننل ا ننام  4551وال ننذي أ ن نره الم ننؤتمر
انام لإلنتنام وتضنمن  5مجموانات و  41صننفا ،ولكننه لنم كنن قنامال

آخننر فننل نها نني القننرن التانننع اقننر ،ثننم توالننت التصننن فات ال ول نني فننل القننرن

العقر ن والتل وضعتها المنظمات العالم ي الرنم ي مثل المعه اإلحصائل ال ولل واصبي األمم المتح ة ومنظمي
األمننم المتح ن ة ،ح ننث وضننعت اليجننني اإلحصننائ ي التابعنني لامننم المتح ن ة بمقننورة ومننناا ة الحكومننات األاضنناء
التصن

الصناال ال ولل الموح لجم ع األنقألي ا تصا ي ،والذي تم ااتما النننخي األصني ي لهنذا التصنن

التصن

ل كون مع ا ار وألن ا وأ اة ليمقارني ايى الصع ال ولل.

م ننن ب ننل المجي ننس ا تص ننا ي وا جتم نناال الت ننابع لام ننم المتحن ن ة ف ننل ا ننام  4415وال ننذي وص ننل بااتم ننا ه ننذا

و ن تبن ن مننن الخب نرات المكتنننبي مننن انننتخ ام هننذا النظننام أن الحاجنني ت ن او إلننى إج نراء انننتعراض وري ليه كننل،
وتعر

مراتب هذا النظام فضال انن مبا ئنه األنانن ي ح نث تحن ث تغ نرات فنل تنظن م األنقنألي ا تصنا ي منن

ح نث ظهننور أننواع ج ن ة مننن األنقنألي أو أنقننألي ذات أهم ني فننل ا تصننا النوألنل ،كمننا تنقنأ متأليبننات تحي ي ني
ج ن ن ة ليب ان ننات مم ننا تألي ننب ز ا ته ننا أو توضن ن حها أو تحنن ن نها بأل ننرق أخ ننر  .ل ننذلص أج ننرت اليجن نني اإلحص ننائ ي
انتعراضا وتنق حا لهذا النظام فل انام  .4452وفنل انام  4455ظهنر التنقن ح األول ،ثنم تنم انتع ارضنه فنل انام

 4425وص ن ر التنق ن ح الثننانل فننل اننام  ،4425ثننم تننم انننتعراض التنق ن ح الثننانل فننل اننام  4414وص ن ر التنق ن ح
الثالث فل اام  ،4454وأخ اًر امت اليجني ا حصائ ي فل ورتها النابعي والثالث ن اام  ، 2112بالموافقي اينى
التق ح الرابع بااتباره المع ار المقبول و وصل ال ول األاضاء بااتما ه بأنرع و ت ممكن مع التعن الت التنل ن
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اينى أن نتم اإلبنال انن التعن الت

تكون ضرور ي ليوفاء با حت اجات الوألن ي وبن ون اإلخنالل بجألنار التصنن
(إن وج ت) وفقا لنوع النقاأل ا تصا ي وذلص إلغراض المقارنات ال ول ي.

الصنناال الن ولل الموحن التنقن ح ال اربنع كأنناس لهنذا التصنن

لق تنم ااتمنا التصنن

بمنا نتالءم منع ا تصنا

النوألنل ،و ننتخ م لمجمواني كب نرة مننن اإلحصناءات التنل تحتنام إلنى ب انننات تفصن ي ي مصننفي حننب ننوع النقنناأل
مثننل اإلحصنناءات المتعيقنني باإلنتننام والن خل القننومل واإلحصنناءات ا تصننا ي األخننر واإلحصنناءات ال موغراف نني
وا جتماا ي الالزمي لتحي ل القو العاميي والعمالي واألنواع األخر من التحي ل والوص

ا جتماال .واي ه فنان

كيمي صناال ل نت مقتصرة ايى ا نتخ امات الصناا ي وانما لجم ع األنقألي ا تصا ي.

 .2السمات الرئيسية للتصنيف
تننأل

التصننن

الصننناال ال ن ولل الموح ن لجم ننع األنقننألي ا تصننا ي مننن ه كننل تصننن فات متمانننص ومتنننق

لانقألي ا تصا ي انل أنناس مجمواني منن المفناه م والتعنار

والمبنا ئ و واان التصنن

المتفنق اي نه ول ناً.

و ق م األا اًر قامالً مكن ب اخيه تجم ع الب انات ا تصا ي فل ننق مصمم ألغراض التحي ل ا تصا ي.
الصننناال ال ن ولل الموح ن عننزز أهم نني التصننن

والتنق ن ح ال اربننع ليتصننن

ا تصننا العننالمل فننل الو ننت الجنناري ،مننع ا ات ن ار

ابننر تق ن م صننورة أفضننل اننن ه كننل

بصنننااات ج ن ة نقننأت فننل الننننوات العقننر ن الماضنن ي

وتنه ل المقارنات ال ول ي.
غألل نألاق التصن

الصناال ال ولل الموح اموماً ا نقألي اإلنتاج ني ،أي األنقنألي ا تصنا ي اخنل حن و

ا نتام فل نظام الحنابات القوم ي مع بعض ا نتثناءات .و نمت هنذه األنقنألي تقنن ماً فرا ناً فنل ه كنل ترتبنل

مننن خمننني منننتو ات تضننم فئننات نننتبع كننل منهننا فننروع الفئننات ا خننر  ،وهننو مننا نننهل جمننع الب انننات وارضننها
وتحي يها فل المنتو ات التفصن ي ي لال تصنا بألر قني موحن ة ابيني ليمقارنني ال ول ني .وهنذه الفئنات تننمى ابوابناً فنل

اايى المنتو ات ،وهل فئات برموز ابج ي ته

لتنه ل التحي ل ا تصا ي .وتقننم ا بنواب ا نقنألي ا نتاج ني

النى تجم عننات ار ضنني مثننل" :الز ارانني والح ارجنني والصن " (البنناب ألن ) ،و"الصنننااي التحو ي نني" ( البنناب جن م) و "

المعيومننات وا تصننا ت" ( البنناب نناء) .وهكننذا...وبع ن ذلننص تننم تنظ ن م التصننن

الننى فئننات متتال نني اكثننر تفص ن ال

برمنوز ر م ني :فهنناص األ نننام بنر م ن ،والمجموانات بثالثني أر ننام ،والفنروع باربعني أر نام ،والفئننات بخمنني أر نام فننل
اكثر المنتو ات تفص الً.
و نننتعمل التصننن

لتصننن

الوح ن ات ا حصننائ ي ،مثننل المنقنن،ت او المقننار ع ،وفق ناً لينقنناأل ا تصننا ي الننذي

تعمل ف ه اناناً .وفل كل منتو من منتو ات التصن
التص ننن

توزع الوح ة ا حصائ ي ال رمز واح فقأل منن رمنوز

ا ننل النح ننو المع ننروض  .وان ئ ننذ ق ننار ف ننل كث ننر م ننن ا ح ننان ال ننى مجموا نني الوحن ن ات ا حص ننائ ي

المصنننفي فننل نفننس الفئنني مننن فئننات التصننن

الوح ن ات المصنننفي فننل القنننم  44مننن التصننن

بااتباره نا صنننااي ،مثننل" صنننااي ا ثنناث" ،التننل تق ن ر الننى جم ننع
( صنننع ا ثنناث) .وهننذا التقن ن م الموح ن ليمجموانني الكامينني مننن

الوحن ات المنتجنني فننل أي ا تصننا الننى فئننات او ا نننام فرا نني جعننل مننن التصننن

الصننناال ال ن ولل الموحن ا اة

هامي من ا حصاءات ا تصا ي وا جتماا ي التل تتأليب ترت باً حنب النظام ا نتاجل فل ا تصا .

12

 .0المبادئ والتعاريف وقواعد التصنيف

تنتبع كل فئي فل كل منتو من منتو ات التصن
لتعر ن

الفئات األخر جم عاً .والمبا ئ والمعنا ر التنل اننتعميت

وتح ن هننذه الفئننات ،تنننتن الننى من خالت النننيع والخن مات واوامننل ا نتننام ،وامي نني وتكنولوج ننا ا نتننام،

وخصننائص الن نواتج ،واوج ننه انننتخ ام الن نواتج .وا نق ننألي ا تصننا ي التننل تتق ننابه ف ننل صن ن ه ننذه المعننا ر ننتم
تجم عهننا معناً فننل فئننات التصننن

 .وفننل منننتو التصننن

ا نتام منن اجنل تع ن ن آحنا فنروع التصنن

ا كثننر تفص ن الً ،ااأل ننت ا فضنني ي لعمي نني وتكنولوج ننا

 ،وخاصني فنل الفنروع المتصنيي بالخن مات .وفنل المننتو ات ا اينى

تز ا أهم ي خصائص النواتج واوجه انتخ ام النواتج من اجل إنقاء فئات صفي تجم ع ي ذات فائ ة تحي ي ي.
ولتألب ق التصن

ايى وح ة احصائ ي بع نها تعن ن الحصنول اينى معيومنات انن النقناأل النذي تنخنرأل ف نه هنذه

الوح ة .وهذه المعيومات تنتعمل بع ذلص لمعرفي فئي التصن
القص ن مننن وضننع التصننن

الصناال المناظرة لهذا النقاأل.

الصننناال هننو ان كننون تصننن فاً موح ن اً لالنقننألي اإلنتاج ني .والغننرض الرئ نننل هننو

توف ر مجمواي من فئات ا نقألي التل مكن انتخ امها فل جمع وارض ا حصاءات حنب تيص ا نقألي.
و ق م التصن

فئات لتصن

قن م بحن

الوح ات ايى انناس ا نقنألي التنل تقنوم بهنا هنذه الوحن ات ،ولكننه

ذاته فئات نواع مح ة من التصن فات .و تم ا حتفاظ بهذا ا ناس المفاه مل فل هذا التنق ح لنبب ن:
االول  :ألن تنم ي الوح ات الفعي ني ن كنون غامضناً فنل حالني اننتعمال نفنس العننوان او ا ننم بألر قني مختيفني

ب ن البي ان .وايى نب ل المثال فان " مجينس التعين م" ن ضنأليع بوظنائ
بالكامل فل مختي

مختيفني تمامناً و قنوم بأنقنألي مختيفني

البي ان .ومثال آخر هو انتعمال مصأليح " مقهى ا نترنت" .ففل بعض الحا ت

قن ر

المصننأليح الننى مألعننم قن م خ منني الن خول الننى ا نترنننت ( النننيك ي والالنننيك ي) لعمالئننه كتنننه ل مننن التنننه الت،

وفننل ح نا ت أخننر ن ق ن ر الننى مركننز خ منني تجار نني لتننأج ر الو ننت ايننى الحوان ن ب الننى جانننب ال ن خول الننى
ا نترنننت ومننا تصننل بننذلص مننن انقننألي ،وفننل حننا ت أخننر قن ر المصنأليح الننى وحن ة تقن م خن مات ترف ه نني مننن
خنالل انرض العناب مكننن ممارننتها اينى ا نترنننت .و ن تتغ نر هننذه المصنأليحات منن بين نخنر او منن منألقنني
خر  .ولذلص فان انقاء فئات لتعبر ان "مجيس التعي م" او "مقهى ا نترنت"

فرع واح مع انه
ثانيااا :ن

ؤ ي الى تصن

وحن ات فنل

نبغل مقارنتها.

عبننر انننم او ان نوان أي وح ن ة اننن النقنناأل ا تصننا ي الننذي تقننوم بننه الوح ن ة .وايننى نننب ل المثننال

محألننات البن ننز ن الت ننل تعم ننل ا ضن ناً كمحننالت بقال نني .ووج ننو ف ننرع بان ننم" محألنني بن ننز ن وبقال نني" ن ن ننمح بن ننهولي
تصننن
تصن

عبننر اننن نقنناألها الفعيننل الننذي تقننوم بننه .وفننل التصننن

هننذه الوحن ات ايننى اننناس مظهرهننا ،ولكنننه

هذه الوح ة حنب نقاألها الرئ نل وهو منا مكنن ان ضنعها فنل فئني" ب نع و نو النن ارات بالتجزئني" او "

الب ع بالتجزئي فل المتاجر غ ر المتخصصي التل تكون األغذ ي او المقروبات او التبغ هل النيع النائ ة ف ها" .

وفننل ح ن ن ان كننال هننذ ن الخ ننار ن نألو ننان ايننى م از ننا لكننل منننهم ،فننان اتبنناع نهننج مننننق فننل التصننن
ا نقألي الجار ي هو النهج الذي اتبع فل هذا التصن

حنننب

.

ونظ ن ار ن الب انننات الالزمنني لهننذه اإلحصنناءات تع ن ن جمعهننا مننن جهننات ووح ن ات تتمتننع با نننتقالل الننذاتل فننل

ا تصنا  ،صنبح الغنرض منن هنذا التصنن

تمارنننه .واي ننه صننبح ا رتبنناأل ب ن ن التصننن

هنو ترت ننب هنذه الجهنات والوحن ات حننب النقناأل ا تصنا ي الننذي
الصننناال وهننذه الوح ن ات ارتباألننا وث قننا وبألر قنني تنننظم العمي ننات

ا تصنا ي وفننق تينص الوحن ات .بمعنننى أن تكنون هننذه الوحن ات متجاننني الننى أكبنر حن ممكننن منن ح ننث النقنناأل
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الذي تمارنه ،وان ها مكن أن تصن

بصورة األعي فل المرتبي المنانبي فنل التصنن

 .ولنذلص جنب أن تكنون

هذه الوح ات لها الن ألرة ايى أنقألتها ا تصا ي وان تنو ها بصورة منتقيي وأن تحتفظ بالنجالت الالزمي.
أما من الناح ي العمي ي وحنب وا ع الحال فقيمنا تفنق قنرألا التجنانس وا ننتقالل النذاتل ح نث كيمنا كاننت الوحن ة
أكثر تجاننا كانت ا ل انتقال  ،والب انات المتوفرة انهنا ي يني .واي نه تعتبنر المؤننني حنال لهنذا التضنارب ح نث
نألب ننق ق ننرأل ا ن ننتقالل ال ننذاتل اي ننى المؤنن نني الت ننل تم ننارس أنق ننألي ا تص ننا ي مختيف نني غ ننر متجانن نني وتح ننتفظ
بالنننجالت الالزمنني ،ومنننتقيي ذات ننا مننن ح ننث التمو ننل واإلنتننام .امننا ف مننا تعيننق بالوحن ات المتجانننني والتننل تنننتج
وهننل المنقننأة .أي مكننن جمننع الب انننات

نقناألا واحن ا فن مكن جمننع الب انننات منهننا وتصننن فها حنننب هننذا التصننن

مننن وح ن ات مختيفنني ن نواء كانننت مؤنننني أو منقننأه قننر ألي أن ننتم تعر ن

الوح ن ات التننل جمعننت منهننا الب انننات

تعر فا واضحا ومفصال.
 .6نطاق التصنيف
والتصن

الصناال ال ولل ،هو تصن

ايى تصن

حنب نوع النقاأل ا تصا ي ،ولذلص فان نألا ه ظل تار خ اً قتصر

الوح ات العاميي فل اإلنتام ا تصا ي وفقاً لتعر

نظام الحنابات القوم ي الذي قول" اإلنتام

ا تصا ي هو نقاأل جري تحت منؤول ي وم ار بي وا ارة وح ة مؤنن ي و نتعمل م خالت العمل ورأس المال
والنيع والخ مات نتام نواتج من نيع وخ مات"
و تح

نألاق الص غي الحال ي ليتصن

بح و اإلنتام فل نظام الحنابات القوم ي بانتثناء األنقألي فل الفروع

 4541و 4521والخاصي باألنقألي غ ر المم زة نتام النيع والخ مات التل تقوم بها األنر المع ق ي الخاصي
نتخ امها الخاص .
 .5اوجه االختالف عن التصنيفات االخرى
التصن

الصناال هو تصن

حنب نوع النقاأل ا تصا ي ،وهو ل س تصن فاً لينيع والخ مات ،والنقاأل

الذي تباقره وح ة ما هو نوع ا نتام الذي تعمل به .وهذه هل الصفي المم زة ليوح ة التل تنتعمل لتجم عها مع
وح ات اخر لتقك ل الصنااي .وتعر

الصنااي بانها مجمواي من جم ع وح ات ا نتام العاميي اناناً فل

نفس انواع النقاأل ا نتاجل او انواع مقابهي.

و ختي التصن الصناال اختال ً متم اًز فل ألابعه وغرضه ان تصن فات النيع والخ مات او الميك ي او
الوح ات المؤنن ي او غ ر ذلص من التصن فات.
ونظ اًر نه

مكن ا امي تناظر ب ن ا نقألي والمنتجات بن ا بن ا فان التصن

ب انات ا نتام ايى أي منتو تفص يل .ولهذا الغرض وج تصن
فل كث ر من ا ح ان مكن انتعمال تصن

النواتج فل التصن

الصناال

منفصل هو التصن

ه

الى اس

المركزي ليمنتجات.

المركزي ليمنتجات بااتباره ا اة لتع ن النقاأل

الرئ نل ليوح ة.
و ق م التصن

الصناال أي تم ز حنب نوع الميك ي او نوع التنظ م القانونل او ألر قي التقغ ل وذلص ن

هذه المعا ر ل نت لها اال ي بخصائص النقاأل نفنه .فالوح ات التل تمارس ذات النوع من النقاأل تصن
نفس الفئي من التصن

فل

الصناال ،بصر النظر كما ان كانت مؤننات غ ر من مجي او مؤننات من مجي او
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وح ات حكوم ي او مميوكي لالجانب او تميكها مؤنني ام تتأل
صيي صارمي ب ن التصن
وبالمثل تصن

الصناال وتصن

من اكثر من مؤنني واح ة .وبالتالل

توج

القألااات المؤنن ي فل نظام الحنابات القوم ي.

وح ات الصنااي التحو ي ي حنب نوع النقاأل ا تصا ي الرئ نل الذي تقوم به نواء كان العمل

جري بانتخ ام ان ت التل تعمل بالألا ي او

ا نتام الح ثي والتقي ي ل س مع ا اًر فل التصن

و اً او جري فل مصنع او فل منزل .والتم ز ب ن انال ب
الصناال ،رغم ان ذلص التم ز

كون مف اً فل بعض

ا حصاءات .ووجو ااتبارات خاصي امر ضروري فل الحا ت التل تب ع ف ها الوح ة مصنعي بانمها او تقوم
بالتعا الخارجل مع وح ات أخر لإلنتام الفعيل (كي ي او جزئ اً).
با ضافي الى ذلص

م ز التصن

الصناال ب ن ا نتام الرنمل وغ ر الرنمل او ب ن ا نتام القانونل وغ ر

القانونل .والتصن فات حنب نوع الميك ي القانون ي او نوع التنظ م او ألر قي التجر ب مكن وضعها بقكل منتقل
ان التصن

حنب نوع النقاأل ا تصا ي .و مكن ان وفر التصن

معيومات اضاف ي مف ة.
وبصفي اامي

فرق التصن

ايى ان هذا التم ز

المتقاألع مع التصن

الصناال

الصناال ب ن ا نقألي النو ي وا نقألي غ ر النو ي .غ ر انه نبغل التأك

زال مثل اح

الخصائص الهامي لنظام الحنابات القوم ي .وتفص ل ا نقألي

ا تصا ي وفقا لهذا المب أ امر مف فل حالي جري ف ها جمع ب انات ان الق مي المضافي فل انقألي تجري ايى
اناس نو ل وايى اناس غ ر نو ل.
التصن

و نبغل ان ئذ ان صن

هذا المع ار تصن فا متقاألعا مع فئات

الصناال .والخ مات غ ر النو ي تق مها فل ا ح ان منظمات حكوم ي او منظمات

الربح تخ م ا نر المع ق ي فل مجال التعي م او الصحي او العمل ا جتماال  ..الخ.
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ته

الى

المبادئ المستعملة في وضع التصنيف
لق وضع التصن

الصناال ايى اناس األار مفاه مل موجه نحو ا نتام او ايى اناس العرض و جمع

الوح ات المنتجي فل صنااات تفص ي ي انتنا اً الى اهم المعا ر المتعيقي بهذا التصن
أنقألي الوح ات المنتجي التل لها أهم ي خاصي فل تح

والتل تتعيق بخصائص

رجي التماثل فل ه كل الوح ات ا تصا ي وهل:

 .4ألب عي النيع والخ مات المنتجي
 .2أوجه انتعمال النيع والخ مات

 .4الم خالت وامي ات اإلنتام وتنظ مه وتمو يه والتكنولوج ا المنتخ مي ف ه.
وكننان القصن مننن هننذه المعننا ر هننو كفالنني ان كننون انننتخ ام فننروع التصننن

الصننناال ليمنقنن،ت أمن اًر امي ناً فننل

معظننم الحننا ت ،وان تكننون الوح ن ات المن رجنني فننل كننل فننرع متقننابهي ن ر اإلمكننان مننن ناح نني نننوع النقنناأل الننذي

تباقره.

وامومننا نننعى التنق ن ح ال اربننع الننى تألب ننق نهننج اكثننر اتنننا اً ،أي انننتعمال امي نني اإلنتننام لتح ن الفئننات فننل اكثننر

المنتو ات تفصن الً .وهكنذا تنم تجم نع األنقنألي التنل تتقاننم امي ني مقنتركي فنل انتنام الننيع والخن مات وتننتعمل

تكنولوج ا متقابهي.

ونظ ار لوجو اهتمام ق

با امي صيي ب ن األنقألي ونواتجهنا ،فقن تنم تح ن ألبقنات التصنن

الى ا صى ح ممكن بالقرأل ن التال ن:

ح نث مكنن الوفناء



ان قنكل إنتنام فئنني الننيع والخن مات التنل تم ننز فراناً مع نناً ،الجنزء األكبننر منن ننناتج الوحن ات المصنننفي



ان تضمن الفرع الوح ات التل تنتج معظم فئي النيع والخ مات التل تم ز الفرع

فل ذلص الفرع

المنقنن،ت او الوحن ن ات المتق ننابهي وفق ننا لن ننوع النقنناأل ا تص ننا ي

وهننذان القننرألان مأليوب ننان لكننل مكننن تص ننن

بألر قي فر ة ونهيي ،ولكل تكون الوح ات الم رجي فل أي فرع بع نه متقابهي ف ما ب نها الى اكبر رجي ممكني.
وثمنني ااتبننار رئ نننل آخننر فننل تكننو ن الفئننات ال نوار ة فننل التصننن

 ،وهننو ا هم نني الننننب ي لالنقننألي التننل ن ن تم

إ راجها .واموماً ،تخصنص فنروع منفصنيي ننواع ا نقنألي الننائ ة فنل معظنم البين ان ،او التنل تكنون لهنا أهم ني
خاصي فل ا تصا العالمل او ايى الصع ا ي مل.

وبعكننس مننا ح ن ث فننل حالنني فننروع التصننن

تقننل اهم نني ا نتننام الفعيننل والتكنولوج ننا المنننتعميي بااتبارهننا مع ننا اًر

لتجم ننع األنق ننألي ف ننل المن ننتو ات األكث ننر تجم عن ناً .فعي ننى من ننتو ات الب نناب والقن ننم والمجموا نني،

ترتف ننع اهم نني

الخصائص العامي لينيع والخ مات المنتجي فقأل ،بنل ترتفنع ا ضناً اهم ني اوجنه ا ننتعمال المحتميني لإلحصناءات،

كما فل نظام الحنابات القوم ي مثالً .وتم ا الء ا هتمام لمجمواي من انواع النقاأل التل تكنرر الق نام بهنا تحنت
ميك ي او ن ألرة واح ة ،والنى ا ختالفنات الممكنني بن ن المؤنننات فنل الحجنم وفنل تنظن م األنقنألي وفنل متأليبنات

رأس المال والتمو ل .واخ اًر انتعميت ا نماأل الحال ني ليفئنات فنل مختين
اضاف ي نقاء ا نام والمجمواات فل التصن

ال ولل الموح .
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مننتو ات التصنن فات الوألن ني كمعنا ر

هيكل التصنيف ونظام الترميل المستعمل

عننرض التنقن ح ال اربننع ن ار مننن التفاصن ل ز ن امننا كننان فننل التنقن ح النننابق ،وذلننص انننتجابي الننى كننل مننن منتجننل

ومنتعميل ا حصاءات.
وكانت ا حت اجات الج ة التل نقأت أثناء التنق ح الرابع افعاً إلنقاء مز من الفئنات فنل أاينى المننتو ات -
أي منننتو البنناب  -وخاصنني بالننننبي نقننألي الخ ن مات .ولمننا كننان ا ن

البنواب ز ن اننن  ، 41كمننا حن ث فننل

التنقن ن ح الن ننابق ،فقن ن ان ننتمر ان ننتعمال ا ح ننر ا بج نني لترم ننز ا بن نواب م ننن اج ننل تجن ننب تغ ننر ه ك ننل ترم ننز
.

التصن

المنننتو ات بن ون تغ ننر امننا كانننت اي ننه فننل التصننن

لقن ظيننت ا نننماء التننل األيقننت ايننى الفئننات فننل مختين

"

النابق .ونم ت فئات الج ولي المقار ال ها با حر بانم " ا بواب" ب نمنا األيقنت اينى فئنات النر م ن اننم

ا ننام" وننم ت فئنات ا ر نام الثالثني " مجموانات" واألينق اينى فئنات ا ر نام ا ربعني " فنروع" واألينق اينى فئننات
ا ر ام الخمني " فئات".
فنل اايننى منننتو ات التصننن
ا خال ا

مكننن بننهولي مقارننني بعننض األبنواب بننالنص الننابق مننن التصننن

من المفاه م الج ة ايى منتو ات ابنواب التصنن

 .ولالنن

كننان

( مثنل البناب ناء " المعيومنات وا تصنا ت") ن

جعل من المنتح ل تحق ق المقارني القاميي بنهولي ب ن التنق ح الرابع وما نبقه.

وبنبب ت از ا فئات الر م ن تم ترم ز ا نام ايى التوالل .ومع ذلص تم ترص بعض الفراغات فل ا ر ام لتت ح
ليبي ن ان ا خننال فئننات ايننى منننتو القنننم ب ن ون تغ ننر ترم ننز التصننن

تغ ن اًر كننامالً .ومثننال ذلننص تننم تننرص ار ننام

ا نام التال ي فارغي.54 ،54 ،21 ،51 ،51 ،15 ،11 ،11 ، 41 ، 11 :
و مكننن نراءة ا ر ننام فننل التصننن

ايننى النحننو التننالل  :ا حننر ا بج نني خصصننت لالب نواب ،والر مننان ا ول

والثانل من ال نار ق ران الى القنم ،وا ر ام الثالثي ا ولى من ال نار تق ر الى المجمواي ،وا ر ام ا ربعي من
ال نار الى الفرع ،فل ح ن تق ر ا ر ام الخمني ( فل التصن
تأل

التصن

من 24 :باباً ومن  55نماً و 245مجمواي و  144فراا و  4152فئي.

وفننل الحننا ت التننل
التصننن

الفينأل نل ) مجتمعي الى الفئي.

قنننم ف هننا منننتو معنن ن مننن التصننن

الننى فئننات المنننتو التننالل ا كثننر تفص ن الً فننل

نننتخ م الننر م "  " 1فننل مكننان الرمننز ليمنننتو التننالل األكثننر تفص ن الً .وايننى نننب ل المثننال ،فننان رمننز

مجموانني" أنقننألي الخ ن مات القخص ن ي األخننر " وهننو  421نظ ن اًر ن نننم" أنقننألي الخ ن مات القخص ن ي األخننر "

ورم نزه (  ) 42غ ننر مقنننم الننى مجمواننات .وبالمثننل أخ ننذ فننرع" صنننع األثنناث" الرمننز  4411ن نننم " صنننع
ا ثنناث" ورمننزه (  )44غ ننر مقنننم الننى مجمواننات او ال ننى فننروع .وف ننرع " صنننع اج ننائن اليبنناب وال ننورق والننورق
المقننو " رمننز لننه بننالرمز  4114نظ ن اًر ن نننم " صنننع الننورق ومنتجننات الننورق" ورم نزه (  )41غ ننر مقنننم الننى

مجمواات ولكن مجمواي" صنع الورق ومنتجات الورق" والتل رمزها ( ) 411مقنمي الى فروع.
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األنشطة الرئيسية والثانوية واإلضافية

نتعمل تعب ر نقأل ا تصا ي فل هذا التصن

لتح

تنتخ م رأس المنال واأل ن ي العاميني والألا ني والمنوا

األنقألي اإلنتاج ني ،وتعنر هنذه األنقنألي بأنهنا تينص التنل
نتنام ننواتج .و مكنن نقنل هنذه الننواتج او ب عهنا النى وحن ات

اخر او تخز نها او انتعمالها ألغراض ا نتعمال ال اخيل الوح ة المنتجي.


النشاط الرئيسي

النقاأل الرئ نل ألي ك ان ا تصا ي ،هو ذلنص النقناأل النذي ننهم بنأكبر ن ر منن الق مني المضنافي ( انظنر

آل ي تح

النقاأل الرئ ننل)  .و جنب ا نتبناه اننه لن س منن الضنروري ان مثنل النقناأل الرئ ننل  51بالمائني

او اكثننر مننن مجمننوع الق منني المضننافي ليك ننان او ان تتجنناوز الق منني المضننافي لينقنناأل الرئ نننل مجمننوع الق منني
المضافي لالنقألي األخر .


النشاط الثانوا

النقنناأل الثننانوي ،هننو كننل نقنناأل منفصننل ننؤ ي فننل نها نني ا مننر الننى انتننام منتجننات ألن ار

ثالثنني ،و كننون

نق نناألاً رئ نن ن اً ليك ننان موض ننوع البح ننث .ونن نواتج ا نق ننألي الثانو نني ه ننل بالض ننرورة منتج ننات ثانو نني ،ومعظ ننم
الك انات ا تصا ي تنتج ايى األ ل بعض المنتجات الثانو ي.



النشاط االضافي ( المساعد)

مكن الق نام بانقنألي رئ نن ي وثانو ني ون انم منن بعنض األنقنألي اإلضناف ي ،مثنل :مننص الن فاتر والنقنل
والتخز ن والقراء وترو ج المب عات والنظافي وا صالح والص اني وا من  ..وغ نر ذلنص .وهكنذا فنان األنقنألي
اإلضاف ي هل ا نقألي التل تم بها انم ا نقنألي ا نتاج ني الرئ نن ي ليك نان انن ألر نق تقن م ننيع وخن مات

غ ر معمرة لكل نتخ مها بالكامل ذلص الك ان.
واألنقألي اإلضاف ي لها ا

من الخصائص التل مكن مالحظتها من الممارني العمي ي .فالنناتج كنون ائمناً

موجهاً لالنتهالص الون أل اخل الك ان ذاته ،ولنذلص

ننجل بقنكل منفصنل .ورغنم ان ا نقنألي ا ضناف ي

انتثناء نقاألاً اضناف اً منناا اً ،ن
المناا ة معظمها خ مات ،فان بعض األنقألي المنتجي لينيع تعتبر
ً
تيننص النننيع المنتجنني تصننبح جننزءاً ما ناً مننن ننناتج النقنناأل الرئ نننل ( مثننل :انتننام ان ونننقا ت لالنننتخ ام
ال اخيل).

اذا كاننت أي منقنأة تباقننر انقنألي مننناا ة ابيني ليمالحظنني ا حصنائ ي ،بمعنننى تنوفر حنننابات منفصنيي اننن
ا نتام الذي تضأليع به ،او اذا كانت فل مو نع جغ ارفنل ختين

انن مو نع المنقنأة التنل تخن مها ،فقن كنون

م ننن ا ص ننوب والمف ن ن ااتباره ننا وحن ن ة منفص ننيي وتوز عه ننا اي ننى التص ننن

الرئ نننل .ومننع ذلننص وصننى بننأ

الص ننناال ال ننذي ن نناظر نق نناألها

بننذل رجننال ا حصنناء جهننو ا غ ننر اا نني نقنناء مؤننننات منفصننيي لهننذه

ا نقننألي بصننورة مصننألنعي مننع ا ن م تننوفر الب انننات ا نان ن ي المالئمنني .ووفقناً لتعر ن

المناا ة ).
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ا نقننألي ا ضنناف ي (

مكن ااتبار ا نقألي التال ي انقألي اضاف ي مناا ة :
أ -إنتننام النننيع أو الخ ن مات كجننزء مننن تكننو ن رأس المننال الثابننت .ونننوع الوح ن ات ا كثننر تننأث اًر هننل

الوح ات التل تقوم باامال التق

لحناب الوح ة ا م .و تفق هنذا الننهج منع تصنن

تقوم با امال لحنابها الخاص والتل تتوافر انها ب انات فل التصن

وحن ات التقن

ضمن صنااي التق

التنل

ب -انتام نواتج تباع الجزء األكبر منها فل األنواق ،رغم اننتخ امها ا ضنا فنل اننتهالص ونن أل فنل النقناأل
الرئ نل او الثانوي
م -إنتام النيع التل تصبح جنزءا ما نا لينناتج الرئ ننل أو النقناأل الثنانوي (اينى ننب ل المثنال ،فنجن انتنام

صنننا ق وايننب مننن الصننف ح أو مننا قننابه ذلننص مننن بنل إ ارة المؤنننني والتعبئنني والتغي ن

ليمنتجننات الخاصنني

بها)
 -أنقألي البحث والتألو ر ،والتل تعتبر جزءا من تكو ن رأس المال فل إألار نظام الحنابات القوم ي.
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الوحدات االحصائية
 -0الوحدات اإلحصائية في نظام الحسابات القومية
 -المؤسسة

الوح ن ات المؤنن ن ي هننل الوح ن ة الرئ ن ن ي فننل نظننام الحنننابات القوم نني ،وتعننر الوح ن ة المؤنن ن ي بانهننا ك ننان

ا تصا ي نتأل ع بح ذاته ان ميص ا صول و تكب الخصوم و خل فل انقألي ا تصنا ي وصنفقات منع ك اننات

اخننر  ،و مكننن لننه ان ميننص و تبننا ل النننيع وا صننول و تحمننل منننؤول ي انون نني اننن المعننامالت ا تصننا ي التننل
قننوم بهننا ف جننوز لننه ال ن خول فننل اقننو انون نني .وتتمثننل اح ن

الخصننائص الهامنني ليوح ن ة المؤنن ن ي فننل وجننو

مجمواي من الحنابات ا تصا ي او امكان ي تجم ع هذه الحننابات انن الوحن ة ،وهنذه المجمواني منن الحننابات
تقمل حنابات مال ي موح ة وم زان ي اموم ي با صول والخصوم.

والمؤنني تنتج نيع وخ مات بانمها ،وهنل ألنر التعامنل ا تصنا ي تمتنع با ننتقالل النذاتل بصن

اتخنناذ الق نرار فننل المجننال ن المننالل وا نننتثماري ،وكننذلص نننيألي ومنننؤول ي توز ننع المنوار

امي نات

نتننام النننيع والخ ن مات.

و مكن ان تعمل فل واح او اكثر من ا نقألي ا تصا ي.
و تكون المؤنني قركي او قبه قركي او ه ئي

ته

الى الربح او مؤنني ابضي

 المنشأةصننن

نظننام الحنننابات القوم نني الوحنن ة ا حصننائ ي التننل تع ن ن تعر فه ننا ورنننم ح ن و ها غننراض ا حصنناءات

واحصنناءات ا نتننام بانهننا المنقننأة .وتعننر المنقننأة بانهننا مؤنننني او جننزء مننن مؤنننني وتوج ن فننل مكننان واح ن
و جري ف ها نقاأل انتاجل وح او رئ نل نتأثر بمعظم الق مي المضافي.
وايى الرغم من انه من الممكن تصن

المؤننات حنب نقاألها ا تصا ي الرئ نل ،فمنن المنرجح ان بعنض

الصنااات الناقئي ان ذلص نتكون غ ر متجانني ب رجي كب رة اذا كاننت المؤنننات تباقنر انقنألي ثانو ني تختين
كث ن اًر اننن انقننألتها الرئ نن ي .ولننذلص صننبح مننن الضننروري تقنن م المؤننننات الكب نرة والمعق ن ة الننى وحن ات اكثننر
تجانناً بح ث مكنن تجم نع ب اننات ا نتنام الخاصني بهنا .و تننم ذلنص باهم ني خاصني ليمؤنننات التنل تنقنأ انهنا
ننبي كب رة من الق مي المضافي لصنااات مع ني او لال تصا باكميه.
وايى الرغم من ان تعر ن

المؤننني ننمح بامكان ني الق نام بنقناأل ثنانوي واحن او اكثنر ،فنان تينص ا نقنألي نبغنل

ان تكون ذات نألاق ض ق مقارني بالنقاأل الرئ نل .واذا كان اح ا نقألي الثانو ي فل المنقأة تنم بنفس الق ر
منن اهم نني النقنناأل الرئ نننل ،او قتننرب مننن اهم تننه ،فنننتكون الوحن ة فننل هننذه الحالنني اقننبه بوحن ة محي نني .و نبغننل

تقن مها الى تقن مات فرا ي بح ث عامل النقاأل الثانوي بااتباره نقاألاً جري اخل منقنأة منفصنيي انن المنقنأة
التل جري ف ها النقاأل الرئ نل.

وفل حالي معظم المقار ع التجار ي الصغ رة والمتونألي نتكون المؤنني والمنقنأة متمناثيت ن .والمؤنننات الكب نرة
والمعق ة التل تعمل فل انقألي ا تصا ي كث رة تنتمل لمختي

الصنااات النوار ة فنل التصنن

ننتتأل

منن اكثنر

مننن منقننأة واحن ة ،قننر ألي ان كننون مننن الممكننن تع ن ن وحن ات انتننام اصننغر حجمننا واكثننر تجاننناً لن مكن تجم ننع

ب انات ا نتام الخاصي بها.
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 -2الوحدات اإلحصائية األخرى

جمننع مفهننوم المنقننأة بع ن ن اثن ن ن أح ن هما بع ن النقنناأل وانخننر بع ن المنألقنني المحي نني .و نننتن هننذا المفهننوم الننى

افتنراض ان الهن

مننن البرنننامج اإلحصننائل هننو تجم ننع ب انننات مصنننفي حنننب النقنناأل وحنننب المنألقنني الجغراف نني

معاً .وفل الظرو

التل

تكون ال ي مأليوبي ف ها نواء البع الجغرافل او بع النقناأل فن مكن اننتخ ام وحن ات

اخر كوح ات احصائ ي لتجم ع احصاءات ا نتام او ا حصاءات ذات الصيي.
 -وحدة نوع النشاط

وح ن ة نننوع النقنناأل هننل مؤنننني او جننزء مننن مؤنننني تعمننل فننل نننوع واح ن فقننأل مننن األنقننألي اإلنتاج نني او مثننل
ا نتننام الرئ نننل ف هننا معظننم الق منني المضننافي .ومقارننني بالمنقننأة

وج ن فننل حالنني هننذه الوح ن ة أي تق ن ايننى

المنألقي الجغراف ي التل جري ف ها النقاأل ولكنها تتنم بتجانس النقاأل.
 -الوحدة المحلية

تباقننر المؤننننات فننل كث ننر مننن ا ح ننان النقنناأل ا تصننا ي فننل اكثننر مننن مو ننع ،و ن كننون مننن المف ن لننبعض

بناء ايى ذلص .وهكذا فان الوح ة المحي ي تعر ايى انها مؤنني او جزء من مؤنني ( مثل
ا غراض تقن مها ً
ورقني او مصننع او مخنزن او مكتنب او مننجم او مننتو ع) عمنل فنل نقناأل انتناجل فنل مو نع واحن او منن مو ننع
واح  .وهذا التعر

نألوي ايى بع واح فقأل من ناح ي انه

ق ر الى نوع النقاأل الجاري ف ها.

وان الجمع ب ن وح ة نوع النقاأل والوح ة المحي ي فان المفهوم الناتج ان ذلص ناظر التعر
 -وحدة اإلنتاج المتجانس

الوحن ن ات الت ننل ننتم تعر فه ننا بااتباره ننا وحن ن ات مثي ننى لن ننوع محن ن م ننن التحي ننل توصن ن

التقغ يل ليمنقأة.

بانه ننا وحن ن ات تحي ي نني.

والمنق،ت تصمم لتكون وح ات اكثر مالءمي لتحي نل ا نتنام النذي تنؤ ي ف نه تكنولوج نا ا نتنام و اًر هامناً .ولكنن
الوح ن ة التحي ي نني المالئمنني غ نراض تحي ننل الم ن خالت والن نواتج هننل وح ن ة معرفنني بااتبارهننا وح ن ة انتننام متجننانس
جري ف ها نقاأل انتاجل (غ ر منان ) واح فقأل .ووح ات ا نتام المتجانس غ ر مرتبأل بمو ع النقاأل.
واذا ك ننان م ننن المرغ ننوب تجم ننع حن ننابات ا نت ننام وجن ن اول مع ننامالت المن ن خالت – المنتج ننات حن ننب المن نناألق،

فنن كون مننن الضننروري معامينني وحن ات ا نتننام المتجننانس الموجننو ة فننل موا ننع مختيفنني بااتبارهننا وحن ات منفصننيي
حتى وان كانت تعمل فل نفس النقاأل وتنتمل لنفس الوح ة المؤنن ي.
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تصنيف الوحدات االحصائية

تؤ ي الوح ة نقاألاً او اكثر من ا نقألي ا تصا ي المن رجي فل فئي او اكثر من فئات التصن

الناح ي العمي ي ،تؤ ي معظم وح ات ا نتام انقألي ذات ألابع مختيأل .وتح
لتوز ع الوح ة ايى فئي بع نها حنب التصن
و تحن تصننن

 .ومن

النقاأل الرئ نل امر ضروري

.

نقنناأل كننل وحن ة حنننب الفننرع الننذي نن رم فننل النقنناأل ا تصننا ي الرئ نننل فننل التصننن

 .و ننتم

النظنر فننل جم ننع ا نقنأل ي انن تح ن النقناأل الرئ نننل ،ولكننن النقناأل الرئ نننل وحن ه هنو الننذي نننتعمل لتصننن
الوح ة .و مكن اموماً تح

النقاأل الرئ نل ليوح ة من النيع والخ مات التل تنتجها وتق مها الى وح ات اخر

او المنتهيك ن .ولكن نبغل انتعمال ا وصا
التصن

والمالحظات التفن ر ي الوار ة فل التصن

من اجنل تح ن فئني

لهذه الوح ة بانتخ ام الم خالت وامي ي ا نتام اضافي الى انتخ ام ه كل النواتج.

و نبغننل مننن الناح نني المثال نني تح ن نننوع النقنناأل الرئ ن نل ليوح ن ة با قننارة الننى الق منني المضننافي لينننيع والخ ن مات
الناتجي .ومفهوم التق م المتصل هو الق مي المضافي ا جمال ي با نعار ا نان ي ،التل تم تح ها اينى انناس
الفارق ب ن الناتج با نعار ا نان ي وا نتهالص الون أل بانعار المقتري.
أ -بدائل القيمة المضافة
لتح

فل مختي

النقاأل الرئ نل ليوح ة ،تع ن معرفي حصص الق مي المضافي من تيص الوح ة الى ا نقألي المن رجي
فئات التصن

المضافي لمختي

 .ولكن نتح ل فل كث ر من ا ح ان الحصول امي اً ايى معيومات ان الق مي

ا نقألي التل جري تنف ذها اخل الوح ة ،لذا نبغل تح

النقاأل الرئ نل بانتعمال معا ر

ب يي مثل:
 ب ائل تنتن الى الناتج مثل: -4الناتج ا جمالل ليوح ة الذي عز الى النيع او الخ مات المرتبألي بكل نقاأل

 -2مي المب عات من مجمواات المنتجات المذكورة المن رجي فل كل فئي من فئات النقاأل
 ب ائل تنتن الى الم خالت مثل: -4ا جور والمرتبات التل تعز الى مختي
 -2نااات العمل التل تعز الى مختي

ا نقألي
ا نقألي

 -4العمالي حنب ننب ا قخاص العامي ن فل مختي

انقألي الوح ة

و مكن انتعمال هذه المعا ر الب يي فل مقام ب انات الق مي المضافي غ ر المعروفي من اجنل التوصنل النى افضنل
تقر ب ممكن مقارنته بالنت جي التل كان من الممكن الحصول اي ها باننتخ ام ب اننات الق مني المضنافي .واننتعمال
المعا ر الب يي

غ ر األنال ب المنتعميي لتح

النقاأل الرئ نل او واا انيوب الت رم من اايى الى اننفل(

ن تم قرحها حقا) .والب ائل ما هل ا تق رات تقر ب ي لحناب الق مي المضافي.
وا تصار ايى انتعمال المعا ر الب يي المذكورة

ه كل المعا ر الب يي

كون مضيالً فل بعض ا ح ان ،و ح ث ذلنص انن ما كنون

تنانب تنانباً مباق اًر مع الق مي المضافي ( غ ر المعروفي).
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ب -المشاكل المرتبطة ببدائل النواتج

ان ن انننتعمال المب عننات ( ر ننم ال ن وران ) او القننحنات فننل مقننام الق منني المضننافي ،تب ن ن فننو اًر ان المب عننات والق منني

المضافي

تنانبان فل حا ت مع ني .فعيى نب ل المثال ،نألوي ر م ال وران (المب عات ) فل التجنارة انا ة اينى

حصي اكثر انخفاضاً من الق مي المضافي ان أي نقاأل من انقألي الصنااي التحو ي ي .وتقمل ا مثيي ا خر ر م
ال ن وران لننوكالء التعق ننب او المقننول ن العننام ن .وحتننى اخننل الصنننااي التحو ي نني ،فننان الننننبي ب ن ن المب عننات والق منني
المضنافي الناقننئي ،ن تتبننا ن بن ن ا نقنألي .واذا تننم ننننبي كب نرة مننن ا نتننام النى المخننازن وبالتننالل
نفس الفترة الزمن ي موضع التقر ر فان مي المب عات
ذلننص ،ن

ننتم ب عهننا فننل

تخفض بصورة مبالغي من الق مي المضافي .وبا ضافي الى

كننون لننر م الن وران أي معنننى فننل بعننض الحنا ت ،او ن

وجن بننالمرة ،وذلننص مننثالً فننل حالنني انقننألي

الوننناألي المال نني او انقننألي التننأم ن .و نبغننل وضننع ااتبننارات مقننابهي فننل الحنننبان انن انننتعمال الننناتج ا جمننالل

كمعا ر ب يي.

وتؤ ي وح ات كث رة انقألي تجار ي وانقألي اخر  .وفنل هنذه الحنا ت تكنون ار نام الن وران بع ن ة كنل البعن انن ان
تكون مؤق اًر مالئماً لحصي غ نر معروفني منن الق مني المضنافي فنل النقناأل التجناري .وان ئنذ كنون المؤقنر ا فضنل
هو الهامش ا جمالل( أي الفرق ب ن ال وران التجاري ومقتر ات النيع اا ة الب ع مع لي بالتغ رات فل المخزونات

النيع ي ) .ولكن الهوامش التجار ي

تتغ ر اخل النقاأل الواح فل تجارة الجميني والتجزئني ،و ن تتبنا ن ا ضناً بن ن

ا نقألي التجار ي .با ضافي الى ذلص ،نبغل النظر فل واا التصن

المح ة لتجنارة التجزئني اينى النحنو النوار

ا ناه
ج -المشاكل المرتبطة ببدائل المدخالت

نبغل م ارااة احت األات مقابهي انن تألب نق معنا ر ب يني تننتن النى المن خالت .والتناننب بن ن ا جنور والمرتبنات

او العمالنني والق منني المضننافي

مكننن ا اتمننا اي ننه فننل حالنني اخننتال

كثافنني رأس المننال فننل األنقننألي المختيفنني.

وارتفاع كثافي رأس المال نألوي اا ة ايى ارتفاع ا نتهالص المنالل وانخفناض حصني ا جنور والمرتبنات فنل الق مني
المضنافي ا جمال نني .وتتبننا ن كثافني راس المننال تبا نناً كب ن اًر بن ن مختين
ا نقألي فنل الفنرع الواحن فنل التصنن

األنقنألي ا تصننا ي كمننا تتبنا ن ا ضناً بن ن

 ،فعينى ننب ل المثنال :فنان نقناأل انتنام بعنض ا صننا

ن و اً نألنوي اينى

كثافي رأنمال ي ا ل منن انتنام نفنس البنن اينى نألناق واننع فنل منقنأة صنناا ي ،ولكنن هنذ ن النقناأل ن نن رجان فنل

نفس الفرع فل التصن

.
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معالجة األنشطة المختلطة

تنقأ حا ت تكون ف هنا نننب كب نرة منن ا نقنألي التنل تضنأليع بهنا وحن ة منا م رجني فنل اكثنر منن فنرع واحن منن
 .و تنتج هذه الحا ت ان انقألي التكامل الرأنل (مثل ألنع ا قنجار المقتنرن بنقنر ا خقناب او

فروع التصن

صنننع األننننجي ثننم انتننام ميبونننات بع ن ذلننص) ،او التكامننل ا فقننل لالنقننألي ( مثننل صنننااي الصننالل والجيننو فننل
المجازر) ،او أي مجمواي من انقألي

الوح ة حنب القواا الوار ة:

ان تصن

مكن فصيها ايى منتو الوح ة ا حصائني .وفل هذه الحا ت ،نبغل

أ -معالجة األنشطة المتعددة المستقلة

اذا كانت الوح ة تباقر ا ة انواع من ا نقألي المنتقيي ولكن الوح ة نفنها

مكن تجزئتهنا النى وحن ات احصنائ ي

منفصيي ( وذلص مثالً :ان ما قترن صنع منتجات المخابز بصننع اننواع القن كو تي) ،ف نبغنل ان ئنذ تصنن

الوحن ة

حنننب النقنناأل الننذي نننهم بنناكبر ن ر مننن الق منني المضننافي ليوحن ة (أي النقنناأل الرئ نننل) ،وفقناً لمننا حن ه انننيوب "
الت رم من اايى الى انفل" الذي ن تم قرحه حقاً.

و نألبق انيوب " الت رم من اايى النى اننفل" ا ضناً كيمنا كاننت الوحن ة تنؤ ي نقناألاً واحن اً فقنأل او اذا كنان النقناأل
الواحن مثننل اكثننر مننن  51فننل المائنني مننن الق منني المضننافي .ولكننن فننل هننذه الحننا ت كننون تصننن

الوحن ة تصننن فاً

مباق اًر الى ح ما ولن كون من الضروري تألب ق انيوب الت رم من اايى الى انفل خألوة خألوة .وفل هذه الحالي

تصننن

التصن

الوحن ة فننل الفئنني الوح ن ة فننل التصننن

التننل تمثننل النقنناأل الجنناري ،او تصننن

هننذه الحالنني ا خ نرة فننل فئنني

التل تمثل النقاأل الذي عز ال ه اكثر من  51فل المائي من الق مي المضافي.

ب -معالجة التكامل الرأسي

ح ث التكامل الرأنل لالنقألي كيما جر تنف ذ مراحل مختيفي من ا نتام ايى التوالل فل نفس الوح ة وكان ناتج

اح

العمي ات م خالً ليعمي ي التال ي .ومن امثيي التكامل الرأنل القائع هو نقاأل ألع ا قجار ثم نقر ا خقاب

بالمو ع ،او خيأل الألمل المقترن بصنااي الألوب او انتام ا ل ا

الصناا ي فل مصنع مننوجات.

و نبغل فل التصن

الصناال معالجي التكامل الرأنل ،مثل معالجي أي قنكل آخنر منن أقنكال األنقنألي المتعن ة،

بح ث نبغل تصنن

الوحن ة التنل تجنري ف هنا نيننيي أنقنألي متكاميني أرنن اً فنل الفنرع النذي نناظر النقناأل الرئ ننل

اخل النينيي ،أي النقاأل الذي مثل اكبنر نصن ب منن الق مني المضنافي ،حننب تح ن ها باننيوب التن رم منن ااينى
ال ننى انننفل .و ن ن تغ ننرت ه ننذه المعالجنني امننا كان ننت اي ننه ف ننل الص ن غ الن ننابقي ليتص ننن

 .و نبغ ننل ان الح ننظ ان

مصأليح " النقاأل " فل الن اق نتعمل لي لي ايى كل خألوة فل امي ي ا نتام التل تم تعر فهنا فنل فنرع منفصنل
من التصن

واذا تعذر تح

 ،رغم ان ناتج كل خألوة

كون موجهاً ليب ع.

الق مي المضافي او الب ائل فل كل خألنوة منفنر ة تح ن اً مباقن اًر منن الحننابات التنل تمننكها الوحن ة

نفنننها ،ف ن مكن ان ئننذ انننتعمال المقارننني مننع الوح ن ات ا خننر (وذلننص مننثالً انننتنا اً الننى انننعار النننوق والمنتجننات

الون ن ألي والنهائ نني) .وفننل هننذه الحالنني تنألبننق ا ض ناً نفننس ا حت األننات التننل انننتعميت فننل حالنني الب ن ائل المننذكورة

نابقاً .واذا ظل من المنتح ل تح

نص ب الق مي المضافي او ب ائيها لمختي

ان ئذ تألب ق توز عات فرض ي لالقكال النمأل ي من التكامل الرأنل.
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المراحل فل نينيي ا نتام ،ف مكن

ج -معالجة التكامل االفقي

ح ث التكامل ا فقل ان ما نؤ ي احن ا نقنألي النى منتجنات نهائ ني ذات خصنائص مختيفني .و مكنن نظر ناً تفنن ر

ذلننص بااتبنناره انقننألي تجننري فننل و ننت واح ن بانننتعمال نفننس اوامننل ا نتننام ،وفننل هننذه الحالنني كننون مننن المنننتح ل
فصننل هننذه ا نقننألي احصننائ اً الننى امي ننات مختيفنني ،وتوز عهننا ايننى وحن ات مختيفنني او تننوف ر ب انننات منفصننيي انهننا
بصفي اامي ،كما ان القواا التنل تعتمن اينى توز نع الق مني المضنافي او المقنا س المقنابهي لنن تكنون مألبقني .و ن

تنألبق اح اناً مؤقرات ب يي ،مثل الناتج ا جمالل ،غ ر انه

توج اان ة اامني لتح ن النقناأل الوح ن النذي مثنل

افضل تمث نل بالمجمواني المختيألني منن ا نقنألي ال اخيني فنل التكامنل ا فقنل .ونظن ار ن انمناأل التكامنل ا فقنل ن
وضعت فل الحنبان ان إا ا التصن
نفس الفرع من التصن

 ،حتى وان كانت نواتجها ذات ألب عي مختيفي الى ح كب ر.

وايى نب ل المثال ،تم تصن

منتحضرات التنظ

 ،فق تم فل كث ر من الحا ت مج ا نقألي المتكاميني بصنورة قنائعي فنل

انتام الغي نرول الخام فل الفرع  2124من التصنن

(صننع الصنابون والمنظفنات،

والتيم ع ،العألور ومنتحضنرات التجم نل) ،فنل حن ن ان انتنام الغي ننرول المركنب صنن

فنل

الفننرع ( 2144صنننع الم نوا الك ماو نني ا نان ن ي) .والغي نننرول الخننام هننو منننتج ثننانوي لصنننع الصننابون ولننذلص فننان
امي ي انتام الغي ننرول الخنام

مكنن فصنيها انن امي ني انتنام الصنابون ،ونت جني لنذلص ،تعن ن تصنن

ا نتاج ن فل نفس الفرع فل التصن

النقناأل ن

حتى وان كان ناتجها الما ي مختيفاً تماماً .ومن ناح ي اخنر  ،عتبنر انتنام
هنذان النقنناألان بصننورة

الغي ننرول المركننب امي نني ك ماو ني منفصننيي تمامناً انن انتننام الغي نننرول الخنام ،و ن صننن

منفصيي رغم ان ناتجها الما ي تقابه كث اًر .وهناص مثال آخر وهو انتام الكهرباء من خالل امي ي حرق النفا ات.
اذ

مكن الفصل بن ن نقناأل النتخيص منن النفا نات ونقناأل انتنام الكهربناء ،وفنل هنذه الحالني تنم تصنن فها فرانا فنل

الفرع ( )4524وهو التخيص من النفا ات .

وفل بعض الحا ت ،تجري ا نقألي باننتعمال نفنس اوامنل ا نتنام ولكنن ا نقنألي توجن ا ضناً بصنفي مننتقيي ،أي
ان اح ها

ق م م خالً لالخر و مكن ااتبار انه ننتج منتجناً ثانو نا لينقناأل انخنر .ومنن امثيني ذلنص ،الجمنع بن ن

نقننل الركنناب والبضننائع .ونظ ن اًر ن ك نالً مننن هننذ ن النقنناأل ن تنننم بحجننم كب ننر بح ن ذاتننه فننل معظننم ا تصننا ات
و تنم باهم ي منفصيي غراض التحي ل ،فيم تم الجمع ب نهما فل فرع واح فل التصن

انتعمال ب ائ ل الق مي المضافي لتح

النقاأل ا ولل ليوح ة المعن ي فل حالي اجراء النقاأل ن فل و ت واح .

د -طريقة التدرج من أعلى إلى اسفل

تتبع ألر قي الت رم من اايى الى انفل المب أ التراتبل :اذ جب ان كون تصن

التصننن

متنننقاً مننع تصننن

 .وفل هذه الحالي ،نبغل

أي وح ة فل ا نى المنتو ات منن

الوح ن ة فننل المنننتو ات ا ايننى .وليوفنناء بهننذا القننرأل تب ن أ العمي نني بتح ن الفئنني ذات

الصيي فل اايى المنتو ات ثم تت رم هبوألاً من خالل منتو ات التصن

بالألر قي التال ي:

الخألوة  -4تع ن الباب الذي نتأثر باكبر حصي من الق مي المضافي

الخألوة  -2فل هذا الباب ،تم تع ن القنم الذي نتأثر بأكبر حصي من الق مي المضافي
الخألوة  -4فل هذا القنم ،تم تع ن المجمواي التل تنتأثر باكبر حصي من الق مي المضافي
الخألوة  -1فل هذه المجمواي تم تع ن الفرع الذي نتأثر باكبر حصي من الق مي المضافي.
الخألوة  -5فل هذا الفرع تم تع ن الفئي التل تنتأثر باكبر حصي من الق مي المضافي
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مثال عملي:

المأليوب تح

النقاأل ا تصا ي الرئ نل لوح ة بانتخ ام أنيوب" التدرج من أعلى إلى اسفل" ايما بان

الب انات التال ي تتوفر انها
المجموعة

الفرع

الفئة

وصف نشاط الفئة

الباب

القسم

2542

25424

صنع الصهار ج والخزانات

جم

25

254

25

254

2542

252

2524

حصاااة القيماااة
المضافة %

2522
2521
24

244

2441

زاي

12

124

1241

125

1254

مم

14

144

1441

تم تح

2

25422

صنااي األوا ي المع ن ي...

4

25424

صنع ماكنات الرص والمناولي والتحم ل ...

5

25422

صنااي المصاا والناللم...

4

25244

صنع الج اررات الزراا ي

2

25244

صنااي آ ت ص العقب....

4

25224

صنع الع انل ي التل تنتخ م فل ....

44

25222

صنع الع انل ي ليخراألي..

2

25214

صنع آ ت الرفع والمناولي المنتمرة....

2

25211

صنااي خالألات الكونكر ت...

2

24414

صنع أجزاء وتوابع محركات المركبات...

4

24412

صنااي اجزاء وتوابع اب ان المركبات

2

12414

انقألي وكالء الب ع بالعمولي...

2

12412

تجار الجميي انخرون...

4

12544

ب ع ا جهزة المكتب ي ا ا الحانوب بالجميي..

25

12542

ب ع اثاث مكتبل...

4

14414

ا نقألي ا نتقار ي المعمار ي

41

14412

التصم م الهن نل...

4

النقاأل الرئ نل ليوح ة ايى النحو التالل:

الخألوة  -4تع ن الباب
الباب جيم

الصناعة التحويلية

تجارة الجميي والتجزئي ،إصالح المركبات......

45

الباب م م

األنقألي المهن ي والعيم ي والتقن ي

44

الباب زاي

52

الخألوة  -2تع ن القنم ( فل الباب ج م)
القنم 25

صنع منتجات المعا ن المقكيي....،

1

القسم 21

صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

61

القنم 24

صنع المركبات ذات المحركات والمركبات.....

26

5

الخألوة  -4تع ن المجمواي ( فل القنم )25
المجمواي 254

صنع ان ت متع ة ا غراض

5

المجموعة 212

صنع اآلالت متخصصة الغرض

02

الخألوة  -1تع ن الفرع ( فل المجمواي )252
الفرع 2524

صنع ان ت الزراا ي وآ ت الحراجي

4

الفرع 2122

صنع آالت تشكيل المعادن واعدد اآللية

20

الفرع 2521

صنع آ ت لعمي ات التع ن وانتغالل المحاجر والتق

5

الخألوة  -5تع ن الفئي ( فل الفرع )2522
الفئة 21220
الفئي 25222

صنع العدد اآللية التي تستخدم في تشكيل المعادن...
صنع الع انل ي ليخراألي..

01
2

يكون النشاط الرئيسي لهذه الوحدة هو  ( 21220صنع آالت تشكيل المعادن)

27

28

الهيكل العام للتصنيف

29

30

األبواب الرئيسية

31

32

األبواب
الباب ألف

األقسام
Divisio
-ns
03-01

الوصف

Description

اللراعة والحراجة وصيد األسماي

Agriculture, forestry and fishing

A

Mining and quarrying

B

Manufacturing

C

Electricity, gas, steam and air
conditioning supply

D

الباب بان

09-05

التعدين واستغالل المحاجر

الباب جيم

33-10

الصناعات التحويلية

الباب دال

35

إمدادات الكهربان والغال والبخار وتكييف

الباب هان

39-36

امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي

الباب واو

43-41

اإلنشانات

Water supply; sewerage, waste
management and remediation
activities
Construction

الباب لاا

47-45

تجارة الجملة والمفرد (التجلئة) واصالح

Wholesale and retail trade; repair
of motor vehicles and motorcycles

الباب حان

53-49

النقل والتخلين

الهوان

وادارة النفايات ومعالجتها

المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

Secti
-ons

E

F
G

Transportation and storage

H

الباب طان

56-55

انشطة خدمات االقامة والطعام

الباب يان

63-58

المعلومات واالتصاالت

Accommodation and food service
activities
Information and communication

I
J

الباب

66-64

االنشطة المالية وأنشطة التأمين

Financial and insurance activities

K

كاف

الباب الم

68

الباب ميم

75-69

الباب نون

82-77

الباب

84

Professional, scientific and
األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
technical activities
Administrative and support
أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة
service activities
;Public administration and defense
اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي
compulsory social security
االللامي
Education
التعليم

الباب فان

88-86

انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي

الباب

93-90

الفنون والترفيه والتسلية

الباب قاف

96-94

انشطة الخدمات األخرى

الباب ران

98-97

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم

سين
الباب

85

عين

صاد

األنشطة العقارية

افرادا وأنشطة االسر المعيشية في انتاج
سلع وخدمات غير محددة الستخدامها

الخاص

33

Real estate activities

L
M

Human health and social work
activities
Arts, entertainment and recreation

N
O
P
Q
R

Other service activities

S

Activities of households as
employers; undifferentiated
goods- and services-producing
activities of households for own
use

T

الباب
شين

99

انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاول

الحدود اإلقليمية (غير الخاضعة للوالية
الوطنية)

34

Activities of extraterritorial
organizations and bodies

U

الهيكل التفصيلي للتصنيف

35

36

مجموعة فرع

قسم

وصف النشاط

فئة

الباب ألف:
اللراعة والحراجة وصيد األسماي
أنشطة لراعة المحاصيل واإلنتاج الحيواني والصيد والخدمات ذات

01

الصلة

لراعة المحاصيل غير الدائمة

011
0111

لراعة الحبوب (عدا األرل) والمحاصيل البقولية والبذور الليتية
 01111لراعة الحبوب
زرااي الحنألي
زرااي القع ر
قوفان
زرااي الماش
زرااي الذرة الصفراء
زرااي الذرة الب ضاء
زرااي ال خن
حبوب أخر
 01112لراعة البقول
زرااي الحمص الجا
زرااي الع س
زرااي الفاصول ا ال ابني
زرااي الفول الجا
زرااي الباز الء الجافي
زرااي اليوب ا الجافي
زرااي الترمس
زرااي الكرننه
زرااي الب كا

37

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
زرااي الحيبي
زرااي بقول جافي أخر
 01113لراعة البذور الليتية
زرااي النمنم
زرااي زهرة (ابا ) القمس
زرااي الخروع
زرااي بذور الخر ل
زرااي فول الصو ا
زرااي بذور الكتان
زرااي بذور اليفت
زرااي الهرألمان
زرااي بذور القألن
زرااي بذور الحبي النو اء
زرااي بذور البنجر
زرااي فنتق الحقل
زرااي بذور الجت
زرااي بذور ال خن
زرااي االبذور الز ت ي األخر غ ر المصنفي فى موضع آخر

0112

لراعة االرل
 01120لراعة االرل
زرااي األرز (بما فل ذلص الزرااي العضو ي وزرااي األرز المع لي
وراث ا)

0113

لراعة الخض اروات والبطيخات والجذريات والدرنيات
 01131لراعة الخض اروات الورقية او الساقية
الخرقو
الهي ون
الميفو
القرنب أل (الزهرة)

38

قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

البروكيل (القرنب أل ا خضر)
الخس
النبانخ
نيق
ميوخ ي
العكوب
لخني
زرااي الخض اروات البق ونس والقبنت والكرفس والنعناع والكراث والرقا
والكرفس والر حان الخ)
غ رها من الخضار الور ي
01132

لراعة خض اروات ثمرية
زرااي البن ورة
زرااي البام ا
زرااي باذنجان
زرااي خ ار
زرااي الفقوس
زرااي الكوني
زرااي ال قأل ن
زرااي القرع
زرااي البأل خ
زرااي القمام
زرااي فيفل اخضر  -حار
زرااي فيفل اخضر  -حيو
خض اروات ثمر ي اخر

 01133خض اروات بقولية
فاصول ا خضراء
باز ال خضراء
فول اخضر

39

قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

لوب ا خضراء
حمص اخضر
خض اروات بقول ي أخر
01134

لراعة خض اروات جذرية وابصال
جزر
لفت
ثوم
بصل أخضر (تقمل الكرات)
فجل
بصل ابس

 01135لراعة الجذور والدرنات
البألاألا
البألاألا الحيوة
جذور و رنات اخر
 01136لراعة الفطر والكمأ
زرااي الفألر بانوااه
زرااي الكمأ بانوااه
 01137لراعة بنجر(شمندر) السكر
زرااي بنجر(قمن ر) النكر
 01138لراعة بذور الخض اروات ماعدا بذور البنجر
زرااي بذور الخض اروات ماا ا بذور البنجر والبقول المجففي
 01139لراعة الخض اروات الورقية والجذرية والدرنات البصلية األخرى غير
المصنفة فى موضع آخر

0114

لراعة قصب السكر
 01140لراعة قصب السكر
زرااي صب النكر

0115

لراعة التبغ
 01150لراعة التبغ

40

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
زرااي التبغ

0116

لراعة محاصيل األلياف
 01160لراعة محاصيل األلياف
زرااي القألن
زرااي الجوت والت ل واألل ا

األخر

زرااي الكتان والقنب الحق قل
زرااي الن زال ومحاص ل لال ا

من نوع األجفا (الصبار)

زرااي نبات ا بكا والرما ومحاص ل األل ا

الخضر ي األخر

زرااي نبات الي
زرااي محاص ل األل ا
0119

األخر غ ر المصنفي فى موضع آخر

لراعة المحاصيل األخرى غير الدائمة
 01191لراعة محاصيل األعالف
زرااي البرن م والجت
زرااي بذور البنجر (ا ا بنجر النكر) وبذور نباتات العي
زرااي الذرة الصفراء ليعي
زرااي محاص ل اخر ليعي
 01192لراعة اللهور والتى تشمل اللهور المقطوفة والبراعم
زرااي الزهور والتى تقمل الزهور ليز ني والبراام
زرااي بذور األزهار
 01193لراعة المحاصيل األخرى غير الدائمة وغير المصنفة فى موضع آخر
زرااي المحاص ل األخر غ ر ال ائمي وغ ر المصنفي فى موضع آخر
لراعة المحاصيل الدائمة المعمرة

012
0121

لراعة المحاصيل الدائمة
 01210لراعة العنب
زرااي انب المائ ة
زرااي العنب المنتخ م فى إنتام النب ذ
زرااي العنب المنتخ م فى إنتام الزب ب
زرااي العنب غراض اخر

41

قسم

مجموعة فرع
0122

فئة

وصف النشاط
لراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية
 01221لراعة المول
زرااي الموز
 01222لراعة الفواكه األخرى المدارية وشبه المدارية
زرااي األفوكا و
زرااي التمور
زرااي الت ن
زرااي المانجا
زرااي األناناس
زرااي البابا ا
زرااي الفواكه األخر اإلنتوائ ي وقبه اإلنتوائ ي غ ر المصنفي فى

موضع آخر
0123

لراعة الحمضيات
 01230لراعة الحمضيات
زرااي الي مون
زرااي البوميل
زرااي البرتقال
زرااي المان ل نا
زرااي الكالمنت نا
زرااي الجر ب فروت
ز اراي الحمض ات األخر غ ر المصنفي فى موضع آخر

0124

لراعة التفاحيات والثمار ذات النواة الصلبة
 01241لراعة التفاحيات
زرااي التفاح
زرااي انجاص (الكمثر )
زرااي النفرجل
زرااي التفاح ات غ ر المصنفي فى موضع آخر (الزارور ،النبق)
 01242لراعة االفواكه ذات النواة الصلبة

42

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
زرااي المقمش
زرااي الكرز والكر ز الحامض
زرااي ال راق  /الخوخ -النكتر ن
زرااي الجرانق  /البر وق
زرااي الفواكه ذات النواه الصيبي غ ر المصنفي فى موضع آخر

0125

لراعة أشجار وشجيرات الفواكه األخرى والجوليات
 01251لراعة الثمار اللبية
زرااي التوت ا زرق
زرااي انب الثعيب
زرااي الك و
زرااي الفراولي (التوت ا رضل)
زرااي الثمار اليب ي ا خر
 01252لراعة الجوليات لالكل
زرااي اليوز
زرااي الجوز
زرااي الكنتاني
زرااي البن ق
زرااي الفنتق الحيبل
زرااي البيوأل
زرااي الكازو (الكاقو)
 01253لراعة بذور الفواكة
زرااي بذور الفواكي
 01259لراعة أشجار وشجيرات الفواكه والجوليات األخرى
زرااي ا نك ن ا
زرااي الصبر
زرااي الرمان
زرااي الجوافي
زرااي الكاكا

43

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
زرااي الخروب
زرااي الصنوبر
زرااي أقجار الفواكه األخر والجوز ات األخر غ ر المصنفي فى

موضع آخر
0126

لراعة الثمار الليتية
 01261لراعة الليتون
زرااي الز تون
 01262لراعة ثمار ليتية أخرى
زرااي جوز الهن
زرااي النخ ل الز تى
زرااي الثمار الز ت ي األخر غ ر المصنفي فى موضع آخر

0127

لراعة محاصيل المشروبات
 01270لراعة محاصيل المشروبات
زرااي البن
زرااي القاي
زرااي المته
زرااي الكاكاو
زرااي المحاص ل التى نتخرم منها المقروبات األخر غ ر المصنفي
فى موضع آخر

0128

لراعة التوابل والمحاصيل العطرية ومحاصيل العقاقير والصيدلة
 01281لراعة التوابل والنباتات المعطرة
زرااي الفيفل األنو
زرااي الفي فيه القأله
زرااي الزاتر
زرااي الم رام ي
زرااي ال ننون والكراو ي
زرااي القومر
زرااي الكمون

44

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
زرااي القرفي ( ارن ن)
زرااي القرنفل
زرااي العر نوس
زرااي التمر هن
زرااي الزنجب ل
زرااي جوز الأل ب
زرااي المنتكي
زرااي اله ل
زرااي الفان ي ا
زرااي ا ن الج ار ة
زرااي العصفر
زرااي الزافران
زرااي الحني
زرااي توابل ونباتات معألرة اخر
 01282لراعة المحاصيل بهدف استخراج العقاقير والمخدرات
زرااي محاص ل المخ رات
 01283لراعة المحاصيل التى تستخرج منها العطور والمواد الطبيه
والصيدالنيه والمبيدات والحاالت المماثلة

زرااي المحاص ل التى تنتخرم منها العألور والموا الألب ه والص

والمب ات والحا ت المماثيي
0129

لراعة المحاصيل الدائمة األخرى
 01290لراعة المحاصيل الدائمة األخرى
زرااي أقجار المألاأل
زرااي أقجار الكر نماس (اا ا الم ال )
زرااي األقجار إلنتخرام الصمغ
زرااي الخضروات وموا من النوع الذي نتخ م أنانا ليج ل
زرااي المحاص ل ال ائمي األخر غ ر المصنفي فى موضع آخر

013

إكثار النباتات والمشاتل

45

نه

قسم

مجموعة فرع
0130

فئة

وصف النشاط
إكثار النباتات والمشاتل
 01300إكثار النباتات والمشاتل لغرض اكثار النباتات
زرااي مقاتل نباتات ألغراض الغرس
زرااي النباتات ألغراض الز ني ،بما ف ها زرع النج ل ليمالاب والح ائق
زرااي مقاتل النباتات

ليحصول ايى البص الت،ال رنات والجذور

والقتالت والعقل والألعوم وتقاوي الفألر (المقروم)
تقغ ل مقاتل األقجار ا ا مقاتل أقجار الغابات وا حرام
االنتاج الحيواني

014
0141

تربية االبقار والجاموس
 01411تربية واستيالد االبقار والجاموس
ترب ي األبقار نتام اليحم
انتام حي ب ا بقار الخام
ترب ي الجاموس نتام اليحم
ترب ي الجاموس نتام الحي ب الخام
 01412إنتاج المنى البقرى والجاموسى
إنتام المنى البقر والجامونى

0142

تربية الخيل واألفراس األخرى
 01420تربية واستيالد الخيل والحيوانات الخيلية األخرى
ترب ي الخ ل
ترب ي الحم ر
ترب ي البغال
ترب ي الخ ل واألفراس األخر

0143

تربية الجمال والحيوانات الجملية
 01430تربية واستيالد الجمال والحيوانات الجملية
ترب ي وانت ال الجمال
انتام وبر الجمال
أنقألي أخر لترب ي الجمال

0144

تربية األغنام والماعل

46

قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

 01441تربية واستيالد االغنام
ترب ي األغنام (تنم ن)
إنتام الحي ب الخام لاغنام
إنتام الصو

الخام

 01442تربية واستيالد الماعل
ترب ي المااز (تنم ن)
إنتام الحي ب الخام ليمااز
إنتام القعر الخام
تربية الخنالير

0145

 01450تربية واستيالد الخنالير
ترب ي وانت ال الخناز ر
تربية الدواجن

0146

 01461تربية الدجاج الالحم
ترب ي ال جام الالحم
 01462تربية الدجاج البياض
انتام الب ض
 01463تربية الحبش والديي الرومى
ترب ي الحبش ال ص الرومى الالحم
انتام الب ض
 01464تربية الطيور الداجنة االخرى
ترب ي البأل
ترب ي ال جام الحبقى
ترب ي األوز
ترب ي الحمام
انتام ب ض ال واجن ا خر
ترب ي ال واجن ومنتجاتها األخر غ ر المصنفي فل موضع آخر
01465

تشغيل مفارخ الدواجن
تقغ ل مفارخ ال جام
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
تقغ ل مفارخ الحبش
معامل تفر خ ال واجن ا خر

0149

تربية الحيوانات األخرى
 01491تربية الحيوانات شبه االليفة
ترب ي النعام
ترب ي الأل ور ا خر ا ا ال واجن
ترب ي الحقرات
ترب ي األرانب والح وانات األخر ذات الفراء
 01492إنتاج جلود الفران وجلود اللواحف والطيور الناتجة عن عمليات التربية
في الملارع

إنتام جيو الفراء وجيو الزواح

فل المزارع

والأل ور الناتجي ان امي ات الترب ي

 01493تربية الديدان األرضية والقواقع والرخاويات
ترب ي ال ان األرض ي والقوا ع والرخاو ات
 01494تربية ديدان القل وانتاج شرانق الحرير
ترب ي

ان القز وانتام قرانق الحر ر

 01495تربية النحل وانتاج العسل وشمع النحل
ترب ي النحل
إنتام العنل وقمع النحل
 01496تربية الحيوانات األليفة (باستثنان األسماي)
ترب ي القألأل والكالب
ترب ي الأل ور ا ل فه وأل ور الز ني مثل الببغاء  ،العصاف ر الخ
ترب ي القوارض
 01499تربية الحيوانات األخرى
ترب ي الح وانات المتنواي
اللراعة المختلطة (لراعه المحاصيل المقترنة بتربية الحيوان)

015
0150

اللراعة المختلطة (لراعه المحاصيل المقترنة بتربية الحيوان)
 01500اللراعة المختلطة (لراعه المحاصيل المقترنة بتربية الحيوان)
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
الزرااي المختيألي (زرااه المحاص ل المقترني بترب ي الح وان)
أنشطة دعم اللراعة وانشطة المحاصيل بعد الحصاد

016
0161

أنشطة دعم إنتاج المحاصيل
 01611األنشطة اللراعية على اساس رسم أو عقد
اا ا الحقول (حراثي ،ازق ،تعق ب..،الخ)
زرااي المحاص ل
معالجي المحاص ل
رش المحاص ل وتقمل الرش من الجو
تقي م األقجار والكروم
قتل األرز
جنى وجمع وحص المحاص بل
مكافحي انفات والقضاء ايى الحقرات والح وانات الضارة بالزرااي
 01612تشغيل نظم الرا لألغراض اللراعية
تقغ ل نظم الري لاغراض الزراا ي
 01613توفير اآلالت اللراعية مع المشغلين وطاقمها
توف ر ان ت الزراا ي مع المقغي ن وألا مها
 01614صيانة االراضي اللراعية
ص اني ا راضل الزراا ي لالحتفاظبها بحالي ج ة غراض الزرااي

0162

أنشطة دعم اإلنتاج الحيواني
 01620أنشطة دعم اإلنتاج الحيواني على اساس عقد او نظير رسم
أنقألي تنم ي ترب ي الح وان والراا ي الصح ي لها
أنقألي خاصي بالتيق ح الصناال
خ مات فحص القألعان وخ مات تكو ن القألعان وخ مات تأج ر مراال

وخ مات تيق ح ال واجن وخ مات تنظ

الحظائر وا فاص ..الخ

خ مات فحول الماق ي
أنقألي خاصي بقص الوبر وجز الصو
انقاء الحظائر والعنا ي بها
انقألي الفراء
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ليح وان

قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

أنشطة للمحاصيل ما بعد الحصاد

0163

 01630أنشطة للمحاصيل ما بعد الحصاد
تحض ر المحاص ل لالنواق ا ول ي ،وتقمل

والتصن

 ،وتأله ر

تنظ

 ،وتقي م،

حيج وكبس القألن
تجه ز اوراق التبغ
تجه ز حبوب الكاكاو
تقم ع الفاكهه
تجف

الفواكي والخضار

تجهيل البذور للتكاثر

0164
01640

تجهيل البذور للتكاثر
تجه ز البذور من ح ث التجف

والتنظ

والتصن

تنق ي البذور
معالجي البذور المع لي وراث ا
أنقألي أخر فل تجه ز وتنم ي البذور ليتكاثر
الصيد والقنص وانشطة الخدمات ذات الصلة

017
0170

الصيد والقنص وانشطة الخدمات ذات الصلة
 01700الصيد والقنص وانشطة الخدمات ذات الصلة
الص والقنص بغرض التجارة
الص والقنص ليح وانات ح ي ام م تي ليحصول ايى الغذاء
الص والقنص ليح وانات ح ي ام م تي ليحصول ايى الفراء أو الجيو
الص والقنص ليح وانات ح ي ام م تي ليبحوث
الص والقنص ليح وانات ح ي ام م تي لح ائق الح وان
إنتام جيو الفراء وجيو الزواح

وجيو الأل ور من أنقألي الص

والقنص
ص الث ات البحر ي مثل ف ل البحر واجل البحر
أنقألي اخر ليص والقنص والخ مات ذات الصيه
الحراجة وقطع االخشاب

02
021

لراعة األحراج وانشطة الحراجة االخرى
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قسم

مجموعة فرع
0210

فئة

وصف النشاط
لراعة األحراج وانشطة الحراجة االخرى
 02100لراعة األحراج وانشطة الحراجة االخرى
زرااي أقجار األخقاب والغرس وااا ة الغرس والقتل والتخف
والحفاظ ايى الغابات والمناحات المزرواي بأقجار األخقاب

،

زرااه القج رات وأقجار خقب اليب ه
زرااه القج رات وأقجار خقب الو و
تقغ ل مقاتل أقجار الغابات
قطع أشجار األخشاب

022
0220

قطع أشجار األخشاب
 02200قطع أشجار األخشاب
إنتام الخقب المنت ر ليصنااات التحو ي ي التى تعتم ايى الغابات
إنتام الخقب المنت ر بصورته الخام ايى قكل اامات ليمناجم أو
وائم مقققي أو أوتا
جمع وانتام خقب ليو و
إنتام الفحم النباتى فى الغابات بانتخ ام ألرق تقي ه
جمع منتجات االحراج غير الخشبية

023
0230

جمع منتجات االحراج غير الخشبية
 02301جمع منتجات االحراج غير الخشبية (جمع نباتات تنمو بريا)
جمع فألر ا ش الغراب والكما
جمع ثمار التوت البري
جمع جوز البيوأل
جمع الكنتناء
 02302جمع النباتات البرية االخرى
جمع اليص والراتنجات
جمع الز وت العألر ي
جمع البالته والصمو قبه المألاأل ي األخر
الفي ن (بري)
جمع القعر النباتى

51

قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

جمع الألحالب واألقنه
جمع النباتات البر ي ا خر
خدمات دعم الحراجة

024

خدمات دعم الحراجة

0240
02401

خدمات دعم الحراجة
جر الغابات
األنقألي ا نتقار ي

ارة الغابات

تق م األقجار بالغابات
مكافحي حرائق الغابات وحما تها
الن ألرة ايى انفات بالغابات
 02402انشطة خدمات قطع االشجار
نقل الخقب اخل الغابات
صيد األسماي وتربية األحيان المائية

03

صيد األسماي

031
0311

الصيد البحرا
 03111صيد االسماي البحرية
ص

األنماص ايى أناس تجاري من م اه المح ألات والبحار والم اه

الناحي ي
 03112صيد القشريات والرخويات البحرية
ص الققر ات والرخو ات البحر ي
 03113صيد الحيوانات المائية
ص الح تان
ص

الح وانات المائ ي مثل النالح

وخ ار البحر والز ات والقنفذ

البحر ي
 03114أنشطة السفن التي تعمل في صيد األسماي وفي تجهيل األسماي
وحفظها وتبريدها
أنقألي النفن التل تعمل فل ص

األنماص وفل تجه ز األنماص

وحفظها وتبر ها
 03119أنشطة صيد األسماي والكائنات البحرية المختلفة االخرى
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
جمع الخامات والكائنات البحر ي األخر مثل الآلللء الألب ع ي وأنواع
األنفنج والمرجان ات والألحالب

0312

الصيد في المياه العذبة
 03121صيد االسماي في المياه العذبة
الص ايى أناس تجاري اخل الم اه العذبي
 03122صيد القشريات
ص الققر ات والرخو ات فل الم اه العذبي
 03123صيد الحيوانات المائية االخرى في المياه العذبة
ص الح وانات المائ ي فل الم اه العذبي
أنقألي أخر ليص فل الم اه العذبي
جمع موا الم اه العذبي
تربية األحيان المائية

032
0321

تربية األحيان المائية البحرية
 03211تربية السمي في مياه البحار متضمنا تربية أسماي اللينة البحرية
ترب ي النمص فل م اه البحار متضمنا ترب ي أنماص الز ني البحر ي
 03212انتاج الصدفيات والقشريات والرخويات والحيوانات المائية األخرى في
مياه البحار
انتام الص ف ات (المحار وبيح البحر )..والجمبري فل مرحيي ما بع
ال ر ات ونمص القيل وا نماص الصغ رة
زرااي الققر ات والص ف ات والرخو ات ا خر وغ رها من الح وانات
المائ ي فل م اه البحر
 03213انتاج احيان مائية
زرااه األاقاب البحر ي والألحالب األخر الصالحي لاكل
أنقألي ترب ي األح اء المائ ي فل الم اه ي يه الميوحي
أنقألي ترب ي األح اء المائ ي فل األحواض المميؤة بالم اه المالحه
 03214تشغيل احواض التفريخ لالسماي
تقغ ل أحواض تفر خ األنماص بالم اه البحر ي
 03215أنشطة أخرى لتربية األحيان المائية االخرى
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
انقألي ترب ي ا ح اء المائ ي فل الم اه ي يي الميوحي
انقألي ترب ي ا ح اء المائ ي فل خزانات مميوءة بم اه مالحي
تقغ ل مفارخ ا نماص
تقغ ل مزارع ال ان البحر ي

0322

تربية األحيان المائية بالمياه العذبة
 03221تربية األسماي في المياه العذبة
ترب ي األنماص فل الم اه العذبي ،متضمني ترب ي أنماص الز ني
 03222تربية القشريات والصدفيات والرخويات وحيوانات مائية أخرى في المياه
العذبة
ترب ي الققر ات
ترب ي الص ف ات والرخو ات وح وانات مائ ي أخر فل الم اه العذبي
ترب ي الرخو ات وح وانات مائ ي أخر فل الم اه العذبي
 03223تشغيل أحواض تفريخ األسماي في المياه العذبة
تقغ ل أحواض تفر خ األنماص م اه اذبي
 03229أنشطة أخرى لتربية األحيان المائية بالمياه العذبة
ترب ي الضفا ع  -بالم اه العذبي
ترب ي وص األنماص من حقول األرز
أنقألي أخر لترب ي األح اء المائ ي بالم اه العذبي

الباب بان
التعدين واستغالل المحاجر
تعدين الفحم واللغنيت

05

تعدين الفحم الصلب

051
0510

تعدين الفحم الصلب
 05100تعدين الفحم الصلب
إنتخرام الفحم الصيب والذي قمل التع ن الجوفل أو النألحل ،
متضمنا التع ن من خالل ألرق اإلنالي
التنظ

وتح

ليتصن

أو تحن ن الجو ة أو تنه ل النقل
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الحجم والرتبي والنحق والضغأل وأ ي امي ات أخر

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
انتخالص الفحم الصيب من تراب الفحم
تعدين اللغنيت (الفحم البني)

052
0520

تعدين اللغنيت (الفحم البني)
 05200تعدين اللغنيت (الفحم البني)
التع ن الجوفل أو النألحل ليغن ت (الفحم البنل) متضمنا التع ن من
خالل ألرق اإلنالي
امي ات الغن ل والتجف

والنحق وضغأل اليغن ت لمعالجي وتجه ز

الفحم  ،لتحن ن الجو ة وتنه ل النقل والتخز ن
إستخراج النفط الخام والغال الطبيعي

06

استخراج النفط الخام

061
0610

استخراج النفط الخام
 06101استخراج ليت النفط الخام
انتخرام ز ت النفأل الخام
 06102استخراج المعادن القارية (البيتومين) أو الليت الحجرا والرمال القارية
انتخرام المعا ن القار ي (الب توم ن) أو الز ت الحجري والرمال القار ي
 06103إنتاج النفط الخام من الليت الحجرا للمعادن والرمال القارية
إنتام النفأل الخام من الز ت الحجري ليمعا ن والرمال القار ي
 06104عمليات الحصول على الليت الخام عن طريق التصفية ونلع المل
والتجفيف والتثبيت الخ

امي ات الحصول ايى الز ت الخام ان ألر ق التصف ي ونزع الميح

والتجف

والتثب ت الخ

إستخراج الغال الطبيعي

062
0620

إستخراج الغال الطبيعي
 06201إستخراج الغال الطبيعي
إنتام الغاز الألب عل
 06202أنشطة أخرى خاصة بإستخراج واسالة الغال الطبيعي
إنتخرام المكثفات  -تابع أنقألي انتخرام الغاز الألب عى
ترق ح وفصل جز ئات اله روكربون النائل
تنق ي ومعالجي الغاز من الكبر ت
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قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

تع ن نوائل اله روكربون الناتج من خالل اإلنالي أو بالح اررة
تعدين (استخراج) خامات المعادن

07

تعدين (استخراج) خامات الحديد

071

تعدين (استخراج) خامات الحديد

0710
07100

تعدين (استخراج) خامات الحديد
انتخرام خامات تحوي الح
اثراء خامات الح

وتكت يها

تعدين (استخراج ) خامات المعادن غير الحديدية

072

استخراج خامات اليورانيوم والثوريوم

0721
07211

تعدين (استخ ارج ) خامات اليورانيوم والثوريوم
انتخرام خامات ال وران وم
انتخرام خامات الثور وم وخامات الموا المقعي

 07212أنشطة أخرى الستخراج خامات اليورانيوم والثوريوم
نقاأل ترك ز الخامات
إنتام الكعكي الصفراء
تعدين (استخراج) خامات المعادن األخرى غير الحديدية

0729
07291

تعدين (استخراج) خامات المعادن األخرى غير الحديدية
انتخرام خامات المنغن ز
انتخرام خام النحاس
انتخرام خام الرصاص
انتخرام خام األلومن وم البوكن ت
انتخرام خام الزنص الخارص ن
انتخرام خام القص ر
انتخرام نبائص الكوبالت ،المول ب فوم ،التنتالم ،الفنا وم
انتخرام خام الكروم
انتخرام خام الن كل
انتخرام خام التنجنت ن
انتخرام خام الت تان وم
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قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

 07292استخراج المعادن الثمينة
انتخرام خام الذهب
انتخرام خام البالت ن
انتخرام خام الفضي
07293

استخراج خامات معدنية أخرى غيرالحديدية
انتخرام خامات مع ن ي أخر غ رالح

ي

االنشطة االخرى للتعدين واستغالل المحاجر

08

إستخراج األحجار والرمال والطفل (الصلصال)

081
0810

إستخراج األحجار والرمال والطفل (الصلصال)
 08101استخراج الرخام والجرانيت
إنتخرام البازلت الخام
إنتخرام حجر األر واز الخام
إنتخرام الجران ت الخام
إنتخرام الرخام الخام
 08102استخراج احجار البنان الكلسية
احجار البناء الكين ي غ ر المقذبي
 08103إستخراج الحجر الجيرا والجير والطين
إنتخرام وتكن رالحجر الج ري
 08104إستخراج الجبس واالنهايدراد
إنتخرام الجبس وا نها ار
 08105استخراج الطباشير والدولومنت
انتخرام الألباق ر
انتخرام ال ولومنت الخالل من الكالن وم
 08106إستخراج الطَفل (الصلصال)
إنتخرام الألَفل (الصيصال)
ألفل (الصيصال)الحراري
إنتخرام ال َ
إنتخرام الكاول ن األب ض
 08107استخراج الرمال

57

قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

إنتخرام الرمل ليبناء
إنتخرام الرمل ليزرااي
 08108منتجات الكسارات
إنتخرام الحصى
منتجات تكن ر األحجار والرخام
منتجات الكنارات ا خر
انشطة التعدين واستغالل المحاجر غير المصنفة في موضع آخر

089

تعدين (إستخراج) المعادن الكيماوية ومعادن األسمدة

0891

 08911تعدين (إستخراج) األسمدة الكيماوية
إنتخرام خام الفونفات الألب ع ي
إنتخرام امالح البوتان وم الألب ع ي
08912

تعدين (إستخراج ) المعادن الكيماوية
إنتخرام خام الكبر ت
إنتخرام خام القبي
إنتخرام البار وم الألب عل الحامل ليخامات البار ت والوذار ت
إنتخرام ا صبا التراب ي (ا رض ي)
إنتخرام خام الفيورنبار (الحجر الفونفوري)
إنتخرام خامات كبر ت المغنن وم الألب عل
انتخالص مركبات الصو وم ا ا الميح
إنتخرام المعا ن الك م ائ ي واألنم ة الألب ع ي ا خر

0892

إستخراج الخث
 08920إستخراج الخث
التنق ب ان الخث (نن ج نباتل نص

الماء تحيل جزئل)

متفحم ،تكون بتحيل النبات فل

تكت ل الخث
إا ا الخث لتحن ن النوا ي أو لتنه ل النقل أو التخز ن
0893

استخراج المل
 08930استخراج المل
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
انتخرام الميح من جو

األرض ان ألر ق التذو ب والضخ

إنتام الميح من المالحات بالتبخ ر القمنى لم اه البحر وم اه البح رات
امي ي ألحن وغربيي وتكر ر الميح فى مو ع اإلنتام
0899

أنشطة التعدين واستغالل المحاجر التى لم تصنف فى موضع آخر
 08990استخراج واستغالل المحاجر من مختلف المعادن والمواد
إنتخرام خام الفي نبار (ن ي كات ا لمن وم)
إنتخرام األحجار الكر مي
إنتخرام األنبنتوس (الصو

الصخري)

إنتخرام الم كا
إنتخرام جر ش الني كون ا حفوري
إنتخرام الفورم كي ت
إنتخرام الكراف ت الألب عى
إنتخرام الكوارتز
إنتخرام موا التجي خ وأحجار الألاحون
إنتخرام األنت ت (التيص)
إنتخرام األنفيت الألب عى أو الب توم ن الألب عل الصيب
انتخرام المعا ن وانتغالل المحاجر التى لم تصن

فى موضع آخر

أنشطة الخدمات الداعمة للتعدين

09

أنشطة خدمات دعم إستخراج البترول والغال الطبيعى

091
0910

أنشطة خدمات دعم إستخ ارج البترول والغال الطبيعى
 09101خدمات االستكشاف المتعلقة بإستخراج النفط أو الغال مثل الطرق

التقليدية للتنجيم مثل إجران الرصد الجيولوجى بالمواقع التنجيمية نظير

رسم او على اساس عقد
خ مات ا نتكقا

المتعيقي بجنتخرام النفأل أو الغاز مثل الألرق

التقي ي ليتنج م مثل إجراء الرص

الج ولوجى بالموا ع التنج م ي

المحتميي
 09102أنشطة خدمات دعم إستخراج البترول والغال الطبيعى االخرى
اختبار الحفر با رتباأل مع إنتخرام النفأل أو الغاز
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قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

إ امي أبرام الحفر واصالحها وفكها  -أنقألي خ مات ام انتخرم
النفأل والغاز الألب عى
اصالح آبار النفأل الخام وحقول الغاز
تثب ت وتغي

آبار النفأل الخام وحقول الغاز باألنمنت

ضخ ون وترص انبار
إنالي الغاز الألب عى فل المو ع وااا ته إلى حالته الغاز ي ألغراض
النقل واإلنتام
خ مات اإلنالي والضخ بأجر أو بموجب اق
 09103نشاط مكافحة حرائق حقول البترول والغال
نقاأل مكافحي حرائق حقول البترول والغاز
انشطة دعم االعمال االخرى للتعدين واستغالل المحاجر

099

انشطة دعم االعمال االخرى للتعدين واستغالل المحاجر

0990
09900

انشطة دعم االعمال االخرى للتعدين واستغالل المحاجر
انقألي ام ا امال ا خر ليتع ن وانتغالل المحاجر نظ ر رنم
اوايى اناس اق

مثل ألرق التنق ب التقي ي كأخذ ا نات أصي ي

خ مات ا نتكقا

وامل م ار بات ج ولوج ي فى موا ع التنق ب
خ مات التصر

والضخ نظ ر رنم أو ايى أناس اق

الحفر ا ختباري واختبار ثقوب الحفر

الباب جيم
الصناعات التحويلية
صناعة المنتجات الغذائية

10

تجهيل وحفظ اللحوم

101
1010

تجهيل وحفظ اللحوم
 10101تشغيل مجالر ذب الحيوانات وتهيئة لحومها
مجازر الماق ي
مجازر الأل ور ال اجني
 10102مجالر الحيتان والحيوانات المشابهة
مجازر الح تان والح وانات المقابهي ايى ا رض
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 10103انتاج لحوم االغنام واالبقار الطالجة او المبردة او المجمدة /ذبائ
قطع

او

انتام لحوم ا غنام الألازجي او المبر ة او المجم ة /ذبائح او ألع
انتام لحوم ا بقار الألازجي او المبر ة او المجم ة /ذبائح او ألع
انتام لحوم ح واتات اخر الألازجي او المبر ة او المجم ة /ذبائح او
ألع
 10104انتاج لحوم الدواجن الطالجة او المبردة او المجمدة /ذبائ او قطع
انتام لحوم ال واجن الألازجي او المبر ة او المجم ة /ذبائح كاميي او ألع
 10105انتاج اللحوم المجففة والمملحة والمدخنة
انتام اليحوم المجففي
انتام اليحوم المميحي
انتام اليحوم الم خني
 10106انتاج منتجات اللحوم
انتام المرتا ال
انتام النونج
انتام الهمبرغر
انتام لحوم مألحوني معيبي
انتخالص وتكر ر ال هون الح وان ي الصالحي لاكل
انتام الفضالت الصالحي لالكل ( كوارع وكرش ومصار ن...الخ)
منتجات لحوم اخر
 10107انتاج الجلود والصالل من مخلفات المجالر
انتام الجيو والصالل
 10109انتاج الصوف والريش
انتام الصو

والوبر

انتام الر ش والزغب
تجهيل وحفظ األسماي والقشريات والرخويات

102
1020

تجهيل وحفظ األسماي والقشريات والرخويات
 10201تجميد األسماي والروبيان واألحيان المائية األخرى
تجم األنماص والروب ان واألح اء المائ ي األخر
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 10202تعليب األسماي والروبيان واألحيان المائية األخرى
تعي ب األنماص والروب ان واألح اء المائ ي األخر
 10203تجفيف وتدخين األسماي
تجف

األنماص

ت خ ن األنماص
 10204تملي األسماي (الفسيخ)
تمي ح األنماص (الفن خ)
 10205انتاج منتجات السمي والقشريات والرخويات
ألبخ األنماص بالصيصي أو غ رها
انتام الكاف ار
إنتام قرائح النمص والبألارخ الألازجي والمبر ة
 10206انتاج مساحيق من السمي لالستهالي اآلدمي
انتام مناح ق من النمص لالنتهالص ان مل
 10207انتاج مساحيق او محاليل من السمي او االحيان المائية االخرى غير
صالحة لالستهالي األدمي

انتام مناح ق او محال ل من النمص او ا ح اء المائ ي ا خر ليعي
الح وانل
انتام مناح ق او محال ل من النمص او ا ح اء المائ ي ا خر غ ر
صالحي لالنتهالص األ مل
 10208أنشطة السفن التي تعمل فقط في مجال تجهيل وحفظ األسماي
أنقألي النفن التل تعمل فقأل فل مجال تجه ز وحفظ األنماص
 10209تجهيل االعشاب البحرية
تجه ز ا اقاب البحر ي
تجهيل وحفظ الفواكه والخض اروات

103
1030

تجهيل وحفظ الفواكه والمكسرات والخض اروات
 10301صناعة مواد غذائية تعتمد بشكل رئيسي على الفواكه او الخضار
صنااي موا غذائ ي تعتم بقكل رئ نل ايى الفواكه
صنااي موا غذائ ي تعتم بقكل رئ نل ايى الخضار
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي منتجات غذائ ي من الخضار
صنااي منتجات غذائ ي من الفواكه
صنااي المركزات من الخضار والفواكه
 10302تجهيل وحفظ الفواكه والمكسرات
فواكه مجم ة
فواكه مجففي (ت ن ،انب ،تمر مجف )...
فواكه معيبي
مكنرات مجففي
مكنرات معيبي
 10303تجهيل وحفظ الخض اروات
خضار مجم ة
خضار مجففي (ميوخ ي ،بام ي).. ،
تجف

البصل والثوم

خضار محفوظي بالز ت او الخل او الميح (مخيالت)
خضار معيبي
بقول معيبي (حمص ،فول ،فاصول ا ابني ،باز الء حب)
صنااي معجون البن ورة
 10304حفظ وتخليل حب الليتون
حفظ وتخي ل حب الز تون
 10305تحميص المكسرات
تحم ص المكنرات
 10306صنع عصير الفواكه والخض اروات
صنع اص ر الفواكه
صنع اص ر الخض اروات
 10307صناعة المربى والمرمالد والجيلي
صنااي المربى
صنااي المرمال
صنااي الج يل
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 10308تجهيل وحفظ البطاطا
صنااي البألاألا المجم ة
صنااي هر س البألاألا المجف
صنااي قبس البألاألا
صنااي البألاألا المموجي
ق وجر ش البألاألا

صنااي

صنااي تقق ر البألاألا
 10309صناعة المواد الغذائية سريعة التلف من الفاكهة والخضار والمكسرات
النيألات
الخضار المققرة او المقألعي
التوفو (اج ني البقول ات)
صنااي العجائن واألألعمي من المكنرات
صناعة الليوت والدهون النباتية والحيوانية

104
1040

صناعة الليوت والدهون النباتية والحيوانية
 10401صناعة ليت الليتون
إنتام ز ت الز تون الخام
إنتام ز ت الز تون المكرر
 10402صناعة الليوت والدهون النباتية والحيوانية الخام االخرى
إنتام ز ت بذره القألن الخام
إنتام ز ت ابا القمس الخام
إنتام ز ت فول الصو ا الخام
إنتام ز وت الجوز ات الخام
إنتام ز ت النمنم الخام
إنتام ز ت النخ ل الخام
 10403صناعة الليوت النباتية المكررة االخرى
إنتام ز ت بذره القألن المكرر
إنتام ز ت ابا القمس المكرر
إنتام ز ت فول الصو ا المكرر
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
إنتام ز وت الجوز ات المكرر
إنتام ز ت النمنم المكرر
إنتام ز ت النخ ل المكرر
 10404صناعة الدقيق أو جريش غير منلوع الدسم من البذور الليتية أو
الجوليات الليتية أو النوى الليتي
صنااي ال ق أو جر ش غ ر منزوع ال نم من البذور الز ت ي أو
الجوز ات الز ت ي أو النوىالز تل
 10405تجهيل الليوت النباتية
تنظ

وغيل وه رجي

 10406صنع مرغرين (السمنة النباتية)
صنع مرغر ن (النمني النبات ي)
 10407انتاج نساالت القطن وألواح الكسب أو مخلفات انتاج الليوت االخرى
انتام ننا ت القألن وألواح الكنب أو مخيفات انتام الز وت ا خر
 10408صناعات اخرى واستخالص من الليوت والدهون الحيوانية
صنااي الز وت وال هون الح وان ي غ ر الصالحي لالكل
انتخالص الز وت من األنماص أو أكبا األنماص
صناعة منتجات األلبان

105
1050

صناعة منتجات األلبان
 10501صنع الحليب السائل الطالج المبستر
صنع الحي ب النائل المبنتر والمعقم
صنااي الحي ب النائل المركز محيى او غ ر محيى
 10502صناعة الحليب المجفف محلى ام غير محلى
صنااي الحي ب المجف

محيى ام غ ر محيى

 10503صناعة اللبن الرايب واللبنة
صنااي اليبن ال ار ب
صنع اليبني
 10504صناعة االجبان
صنع ا جبان الب ضاء
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنع ا جبان ا خر
 10505صنع اللبدة والسمنة والقشدة
صنع الزب ة
صنع النمني
صنع القق ة
 10506صنع االيس كريم
صنع ا س كر م
 10507صناعة الكالين اوالالكتول (سكر الحليب)
صنااي الكاز ن (الجبن ن)
صنااي الالكتوز (نكر الحي ب)
 10509صنع منتجات البان اخرى
صنااي الجبن الجا
صنااي الجم (الكقص)
صنع مقروبات بالحي ب
صنع قراب اليبن (لبن اب)
صنع منتجات البان اخر
صناعة منتجات مطاحن الحبوب ،والنشا ومنتجات النشا

106
1061

صناعة منتجات مطاحن الحبوب
 10611صناعة منتجات مطاحن الحبوب (عدا االرل)
ألح ن القمح
ألح ن القع ر
ألح ن الذرة الصفراء
ألح ن القوفان
جر ش القمح (البرغل)
نم القمح
منتجات اخر لمألاحن الحبوب
 10612انتاج مطاحن االرل
انتام ا رز المققور
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قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

ضرب وتب ض وتيم ع ا رز
ألحن األرز إنتام
10613

ق األرز

منتجات طحن الخض اروات والبقوليات
انتام ا س مجروش
انتام فول مجروش
انتام حمص مجروش
انتام حمص مألحون
انتام بقول اخر مجروقي او مألحوني
انتام ألح ن ال رنات او الجذور
انتام ألح ن جوز ات صالحي لالكل

 10614صناعة أطعمة اإلفطار من الحبوب
صنااي األعمي ا فألارمن الذرة (كورن فيكس)
صنااي األعمي ا فألار من الحبوب ا خر
 10615طحين مخلوط للحلويات وعجينة جاهلة
ألح ن مخيوأل ليحيو ات والخبز والبنكو ت
اج ني جاهزة ليحيو ات والخبز والبنكو ت
1062

صناعة النشان ومنتجاته
 10621صناعة النشان
صنااي النقاء من األرز
صنااي النقاء من االذرة
صنااي النقاء من البألاألا وغ رها
 10622طحن الذرة المنداة
ألحن الذرة المن اة
 10623صناعة الجلوكول وشراب الكلوكول وسكر الشعير الملتول
صنااي الكيوكوز
صنااي قراب الكيوكوز
صنااي نكر القع ر الميتوز
صنااي ا نول ن
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 10624صناعة الجلوتين
صنااي الجيوت ن (ما ة من بروت ن ي بقي تصنع من ال ق)
 10625صناعة التايبوكا وبدائلها المحضرة من النشان
صنااي التا بوكا (منتحضر نقوي لصنع الحيو ات) وب ائيها المحضرة
من النقا
 10626تصنيع ليت الذرة
تصن ع ز ت الذرة
صناعة منتجات االغذية االخرى

107
1071

صناعة منتجات المخابل
 10711صناعة الخبل
خبز اا ي (كمام)
خبز افرنجل (الف نو ،والخبز الفرننل ،خبز الهمبرغر ،خبز الحمام)..
خبز بي ي (ألابون ،قراص...،الخ)
خبز تونت
صنااي خبز القألا
 10712صناعة التورتات والجاتوهات الطالجة
صنااي الك ص والتورته والجاتوه
صنااي البتل فور ---الخ
 10713صناعة المعجنات (سبانخ ،صفيحة ،لعتر...،الخ)
صنااي المعجنات (نبانخ ،صف حي ،زاتر...،الخ)
 10714صناعة منتجات المخابل الجافة والبسكويت بأنواعه
صنااي الكعص والقرقيي والبرازص
صنااي البنكو ت الجا
 10715صناعة الحلويات الشرقية
صنااي الكنافي
صنااي البقالوة
صنااي الهر ني والنمورة
صنااي المعمول
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غ ر المحقل (بنكو ت القاي)

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي الكعص المحقل
صنااي حيو ات قر ي اخر
 10716صناعة منتجات المخابل المجمدة
صنااي منتجات المخابز المجم ة  :مثل

الفألائر المحالة (نو س

رول) .وا رغفي الصغ رة..الخ
1072

صناعة السكر
 10721صنع أو تكرير السكر (السكرول)
صنع أو تكر ر النكر (النكروز) ،وب ائل من النكر من اص ر
القصب
 10722صنع أو تكرير السكر (السكرول) ،وبدائل السكر من البنجر ،والقيقب
والنخيل

صنع أو تكر ر النكر (النكروز) ،وب ائل النكر من البنجر
صنع أو تكر ر النكر (النكروز) ،وب ائل النكر من الق قب
صنع أو تكر ر النكر (النكروز) ،وب ائل النكر من النخ ل
 10723انتاج شراب السكر
انتام قراب النكر
 10724إنتاج الموالس
إنتام المو س ( بس النكر)
 10725انتاج شراب وسكرالقيقب
انتام قراب ونكرالق قب
1073

صناعة الكاكاو والشيكوالته والحلويات السكرية
 10731منتجات الكاكاو
صنااي منحوق الكاكاو
صنااي زب ه الكاكاو
صنااي هن الكاكاو
 10732صناعة الشيكوالته وحلويات الشكوالته
صنااي الق كو ته وحيو ات القكو ته
 10733صنع الحلويات السكرية
صنع الكرام ل
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنع التوفل
صنع الميبس
صنع الحيقوم والراحي
صنااي العيص (اليبان)
صنااي الحبوب وا راص النكر ي المنكهي
حيو ات نكر ي اخر
 10734صنع الحالوة الطحينية
صنع الحالوة الألح ن ي
 10735حفظ الفواكه والجوليات وقشور الفواكه وغيرها من أجلان النباتات في
السكر

حفظ الفواكه والجوز ات و قور الفواكه وغ رها من أجزاء النباتات فل

النكر

أنقألي أخر لصنااي الكاكاو والق كو ته والحيو ات النكر ي
1074

صناعة المعكرونة والشعيرية والمفتول والمنتجات النشوية المماثلة
 10741صنع المعكرونة والشعيرية
صنااي المعكروني والنباك تل بأنوااها مألبوخي او غ ر مألبوخي
صنااي القعر ي مألبوخي او غ ر مألبوخي
 10742صنع منتجات العجائن المجمدة والمعلبة
صنااي منتجات العجائن المجم ة
صنااي منتجات العجائن المعيبي
 10743صنع المفتول
صنااي المفتول

1075

صناعة الوجبات واألطباق الجاهلة المعدة للتوليع خارج المطاعم
 10750صناعة الوجبات واألطباق الجاهلة المعدة للتوليع خارج المطاعم
صنااي أألباق اليحوم أو ال واجن
صنااي أألباق األنماص المجهزة
صنااي األألباق المع ة من الخضروات
صنااي الوجبات المع ة والمعيبي بتفر غ الهواء والمألبوخي
صنااي الوجبات الجاهزة األخر المع ة ليتوز ع مثل وجبات التيفز ون
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قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

صنااي الب ت از المجم ة او المحفوظي بقكل آخر
صناعة منتجات غذائية أخرى غير المصنفة في مكان آخر

1079

 10791منتجات القهوة
تحم ص البن وألحنه
ألحن القهوة
صنااي ب ائل البن التل تحتوي ايى ننبي من البن
صنااي خالصات وأرواح مركزات بن ومنتحضرات أنانها هذه

المنتجات
10792

خلط الشاا والمتة
قاي انو
قاي اخضر
متي
صنع خالصات ومنتحضرات تعتم ايى القاي والمتي

 10793صنع الشوربات
صنااي الحناء ايى قكل نائل أو منحوق أو صيب بما فل ذلص

الحناء المجم أو أ راص الحناء

صنااي الحناء الذي حتوي ايى لحوم أو أنماص أو قر ات أو
رخو ات أو اجائن
 10794صناعة أغذية خاصة لألطفال والرضع
اغذ ي رضع
نينيي اغذ ي لالألفال (خضار ،لحوم ،فواكه)...
ن ر الص...،ألخ ( اغذ ي األفال
صنااي أغذ ي التل تحتوي ايى اناصر متجانني
 10795منتجات التوابل والبهارات والصلصات صنع
الما ون ز
ألح ن الخر ل
صنع التوابل والبهارات ( رفي ،فيفل انو ،نماص ،اصفر )...
 10796تصنيع األغذية القابلة للتلف
صنااي النن و قات الألازجي ( ابيي ليتي )
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي الب ت از الألازجي ( ابيي ليتي ) غ ر مألبوخي
 10797تجهيل مل الطعام النقي (اضافة اليود)
تجه ز ميح الألعام النقل (اضافي ال و )
 10798صناعة الطحينية
صنااي الألح ن ي
 10799صناعة منتجات غذائية أخرى غير المصنفة في مكان آخر
صنااي الخل
صنااي ماء الور والزهر
صنااي منتجات الب ض وز ل الب ض
صنااي الخم رة
صنااي ال بس والعنل الصناال والكرام ل
صنع المركزات الصناا ي
صنع منقوع قراب ا اقاب ( نعناع ،بابونج)...،
تصن ع الحي ب والجبن من ب ائل صناا ي
صنااي منتجات غذائ ي أخر
صناعة األعالف الحيوانية المحضرة

108
1080

صناعة األعالف الحيوانية المحضرة
 10801صناعة أعالف حيوانات الملارع
ااال

المواقل المركزة

ااال

ال واجن المركزة

ااال

من خي أل من موا مجروقي

ااال

واح

من صن

مركزات ااال
 10802صناعة أعالف محضرة للقطط والكالب والسمي وغيرها من الحيوانات
األليفة
صنااي أاال

محضرة ليقألأل والكالب والنمص وغ رها من الح وانات

األل في
 10803صناعة االعالف من المخلفات
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي ا اال

من مخيفات المجازر المعالجي

صناعة المشروبات

11

صناعة المشروبات

110
1101

تقطير وتكرير وملج المشروبات الروحية
 11011صناعة المشروبات الكحولية المقطرة
صنااي الونكل
صنااي البران ي
صنااي الجن
صنااي المقروبات الكحول ي ا خر
 11012ملج الكحول المقطرة
مزم الكحول والمقروبات الكحول ي المقألرة
 11013انتاج المشروبات الكحولية المتعادلة
انتام المقروبات الكحول ي المتعا لي

1102

صناعة األنبذه
 11021صنع النبيذ
صنع النب ذ العا ي
صنع النب ذ الفوار
صنااي النب ذ من اص ر العنب المركز
 11022صناعة مشروبات كحوليه غير مقطره
صنااي مقروبات كحول ه غ ر مقألره مثل البري أو قراب العنل الم
أو الناكل أو فاكهه آخر او مقروبات مخيوألي تحتوي كحول
 11023صناعات نبيذ اخرى
صنااي خي أل أو تول في من النب ذ
صنااي نب ذ خالل من الكحول
صنااات نب ذ اخر

1103

صنع المشروبات الكحولية من الشعير وصنع مشروبات الشعير
 11030صناعة البيرة
صنااي الب رة بالكحول
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي قراب المولت (قع ر منبت بالنقع فل الماء)
صنااي الب رة غ ر الكحول ي

1104

صناعة المشروبات الخفيفة (المرطبات) وانتاج المياه المعدنية وغيرها
من المياه المعبأة

 11041صناعة المشروبات غير الكحولية (عدا البيرة الخالية من الكحول)
بدون صودا

صنااي المقروبات المعالجي بخالصات أو أرواح الفواكه (ل مون،

برتقال ،كو  ،كرز ،انب ،مقروبات منقألي)...
 11042صناعة المشروبات الغالية
صنااي المقروبات الغاز ي بانوااها  ...كو

ل مون...برتقال (مع

الصو ا)
 11043إنتاج المياه المعدنية وغيرها من المياه المعبأة
إنتام الم اه المع ن ي الألب ع ي وغ رها من الم اه المعبأة
صناعة منتجات التبغ

12

صناعة منتجات التبغ

120
1200

صناعة منتجات التبغ
 12001صناعة السجاير والسيجار
صنااي النجا ر
صنااي الن جار
 12002صناعة منتجات التبغ االخرى
صنااي خان المعنل
صنااي النعوأل النقوق
صنااي التمباص (لالرج يي)
صنااي تبغ الغي ون
صنااي التبغ المفروم (النجائر الي )
صنااي منتجات التبغ ا خر
 12003نلع ورق الدخان عن السيقان واعادة تجفيفه
نزع ورق ال خان ان الن قان وااا ة تجف فه
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صناعة المنسوجات

13

غلل ونسج وتجهيل المنسوجات

131
1311

تجهيل وغلل الياف المنسوجات
 13111العمليات التحضيرية على ألياف المنسوجات
وغنل الحر ر الألب عى

ل

غنل وازاله القحم وكربني الصو
تمق أل الخ وأل وا ل ا

المجزوز

النبات ه والح وان ي والصناا ي

 13112غلل وصناعة الخيوط الغراض النسج او الخياطة او التجارة او
لعمليات اخرى
غزل القألن
غزل األت ال
غزل الصو
غزل من الورق
غزل الجوت
غزل الكتان
غزل الوبر
ل
1312

الخ وأل من ا ت ال الصناا ي

نسج المنسوجات
 13121صنع اقمشة المنسوجات من القطن
صنع ا مقي المننوجات من القألن
 13122صنع اقمشة من الخيوط الصناعية
صنع ا مقي من الخ وأل الصناا ي
صنع ا مقي من الحر ر الصنااى والنا يون
 13123صنع اقمشة المنسوجات من خيوط طبيعية عدا القطن
صنع ا مقي من الجوت
صنع ا مقي من الكتان
صنع ا مقي من أل ا

الخ

نبات ي أخر مثل الن زال والقنب وال ا

صنع ا مقي من الحر ر الألب عل
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النخ ل

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنع ا مقي من الصو
 13129انشطة اخرى لنسج المنسوجات
الزجاج ي والكربون ي

صنااي ا مقي من األل ا

صنااي ا مقي الفرو المقي ة
ننج أ مقي الج نز
صنع ا مقي من األل ا
1313

المخمي ي تقمل البقاك ر والقاش وما الى ذلص

إتمام تجهيل المنسوجات
 13131تبييض وصباغةالنسيج واأللياف والغلل واألقمشة والمنسوجات
والمواد ،بما فيها المالبس
تب ض وصباغي النن ج واألل ا
تب ض وصباغي الغزل
تب ض وصباغي األ مقي والمننوجات
تب ض وصباغي المالبس
تب ض أ مقي الج نز
 13132تسوية وتجفيف وتبخير وتجعيدواصالح وتمتين وتشميع االقمشة
والمنسوجات بما فيها المالبس
تنو ي وتجف

وتبخ ر ا مقي والمننوجات بما ف ها المالبس

تمت ن وتقم ع ا مقي والمننوجات بما ف ها المالبس
تكن ر وثنل ا مقي والمالبس
معالجي األ مقي ض الماء
تغأل ي وتيب س األ مقي بالمألاأل
الألبااي الحر ر ي ايى األ مقي والمالبس
صناعة المنسوجات األخرى

139
1391

صنع األقمشة المغلولة بصنارة (التريكو) وبإبرة معقوفة (الكروشية)
 13911صناعة وتجهيل أقمشة مصنوعة من التريكو أو الكروشية
صنع ا مقي ذات الوبر
صنع منتيزمات النوافذ والقباص المصنرة وال انت ال مغزولي ايى مكائن

تر كو او مكائن مقابهي
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنع أ مقي من التر كو أو الكروق ي ا خر
 13912صناعة الفران المقلد بأشغال التريكو
صنااي الفراء المقي بأقغال التر كو

1392

صناعة المنسوجات الجاهلة عدا المالبس
صناعة منسوجات جاهلة من اقمشة متنوعة بما فيها اقمشة التريكو

والكروشيه

 13921صناعة البطانيات والحرامات وبطانيات السفر
صنااي البألان ات والحرامات وبألان ات النفر
 13922صناعة الشراشف واغطية االسرة والطاوالت واالغطية االخرى
صنااي القراق

واغأل ي ا نرة والألاو ت وا غأل ي ا خر

 13923صناعة اللحف والفرشات (عدا السبرنج) والمخدات والبفات واكياس
النوم ..الخ

صنااي اليح

والفرقات (ا ا النبرنج) والمخ ات والبفات واك اس النوم

المحقوة..الخ
 13924صناعة الستائر
صنااي النتائر
 13925صنع القماش المشمع ،والخيام ،وسلع التخييم ،واالشرعة والشماسي،
واغطية السيارات واآلالت واألثاث ،أو غير ذلي

صنع القماش المقمع ،والخ ام ،ونيع التخ م ،وا قراي والقمانل،

واغأل ي الن ارات وان ت واألثاث ،أو غ ر ذلص
 13926صنع اصناف مفروشات جاهلة
صنااي األاالم وال ار ات من المننوجات
صنااي مناق

ا ألباق والغبار ونتر النجاة والمظالت (الباراقوتات)

وما ماثيها من موا

صنااي نن ج البألان ات الكهربائ ي
صنااي الننج المننوجي و ا
صنااي اغأل ي ا ألارات
1393

صناعة السجاد والبسط
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 13931صناعة السجاد
صنااي النجا تقمل الموك ت
 13932صناعة البسط
صنااي البنأل
صنااي أغأل ي األرض ات من صاصات القماش
 13933صناعة الحصير
صنااي الحص ر
 13934صناعة اغطية االرضيات النسيجية االخرى
صنااي البالأل الميون من اننجي
صنااي اغأل ي ا رض ات من لبا مننوم با برة
صنعي اغأل ي ا رض ات النن ج ي ا خر

1394

صنع حبال السفن والحبال من المجدالت القنبية والشباي
 13941صناعة الحبال
صنااي الحبال العا ي من أل ا

نن ج ي المغألاة او غ ر المغألاة

بالمألاأل او البالنتص
صنااي الحبال العا ي من القنب المغألاة او غ ر المغألاة بالمألاأل او
البالنتص
 13942تصنيع منتجات الحبال وشباي الصيد
صنااي قباص الص
صنااي مص ات النفن ،وا وات لمع ات التفر غ والتحم ل والرافعات
صنااي الكابالت والحبال المزو ة بحيقات مع ن ي
1399

صناعة منسوجات أخرى غير المصنفة فى مكان آخر
 13990صناعة منسوجات أخرى غير المصنفة فى مكان آخر
صنااي قرائأل من أ مقي مننوجي بما ف ها األ مقي المجمعه بوانألي
ما ة صقي
صنااي العالمات التجار ي وأصنا

مماثيي من موا ننج ي

صنااي حواقل زخرفي تقمل الضفائر والقربات والكرات والبمبونات

وأصنا

مماثيي
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي التل وغ ره من األ مقي القبك ي وأنواع ال انت ل
صنااي األ مقي المقربي أو المألي ي أو المغألاة أو المر قه بالي ائن
صنااي اليبا المقرب أو المغيى أو المغألى أو المر ق
صنااي الحقو من موا ننج ي مثل الحفاضات الصح ي
صنااي الخ وأل المع ن ي أو خ وأل بر م أو خ وأل حبال من مألاأل مغألاة
بموا ننج ي
صنااي ماش

المتاني

ألانى لصنع اإلألارات من غزل اصألنااى االى

صنااي أننجي قفافي لنقل الرنوم وأننجي محضرة نتخ ام الرنام ن
صنااي أ مقي مغألاة بالصمغ أو بموا نقو ي
صنااي فتائل ننج ي مننوجي أو مضفره أو مصنره أو فتائل غاز وهاجي

أو اننجه غاز وهاجي

صنااي خراأل م ون ور نقل الحركي ننج ي نواء كانت مبألني أو مقواه
أو مزو ة بموا أخر
صنااي اربألي ا حذ ي من القماش
صنااي القفازات
أنقألي أخر لصنااي مننوجات غ ر مصنفي فى موضع آخر
صناعة المالبس

14

صناعة المالبس عدا المالبس المصنوعة من الفران

141
1410

صناعة المالبس عدا المالبس المصنوعة من الفران
 14101صناعة المالبس المصنوعة من الجلد
صنااي المالبس المصنواي من الجي أو الجي الترك بل،
صنااي ا كننوارات الجي ي ليعمل وميحقات العمل المصنواي من

الجي مثل الم ار ل الوا ي لعمال اليحام

 14102صناعة المالبس الخارجية للرجال والنسان واالطفال من االقمشة
العادية

صنااي المالبس الخارج ي

ليرجال من ا مقي :ب ت وجاك تات

ونترات و مصان وبالأل ن...الخ
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي المالبس الخارج ي لينناء من ا مقي :ب ل وفنات ن وجاك تات
وتنان ر..الخ
صنااي المالبس الخارج ي لاألفال من ا مقي :معاأل

وب ل

 14103صناعة المالبس الخارجية للرجال والنسان واالطفال من

اقمشة

و مصان وفنات ن  ........الخ
التريكو

صنااي المالبس الخارج ي

ليرجال من ا مقي او التر كو :ب ت

وجاك تات ونترات و مصان وبالأل ن...الخ

صنااي المالبس الخارج ي لينناء من ا مقي او التر كو :ب ل وفنات ن
وجاك تات وتنان ر..الخ
صنااي المالبس الخارج ي لاألفال من ا مقي او التر كو :معاأل

وب ل و مصان وفنات ن ..الخ

 14104صناعة المالبس الداخلية للرجال والنسان واالطفال من االقمشة
العادية او اقمشة التريكو

صنااي المالبس ال اخي ي ليرجال تقمل القمصان ال اخي ي والقباحات

والكيوتات والقيحات والبجامات وا رواب ...الخ

صنااي المالبس ال اخي ي لينناء وتقمل القمصان ال اخي ي والقباحات
والكيوتات

والقيحات

والبجامات

وا رواب

والص ر ات

الننائ ي

والمق ات..الخ
صنااي المالبس ال اخي ي لاألفال وتقمل القمصان ال اخي ي والقباحات
والكيوتات والقيحات والبجامات وا رواب ..الخ
 14105صناعة مالبس الرضع :مالبس عادية وبجامات ..الخ
صنااي مالبس الرضع :مالبس اا ي وبجامات ..الخ
 14106تفصيل وخياطة مالبس الرجال واالوالد (اجرة) حسب الطلب
تفص ل وخ األي مالبس الرجال وا و (اجرة) حنب الأليب
 14107تفصيل وخياطة مالبس للنسان والفتيات (اجرة) حسب الطلب
تفص ل وخ األي مالبس لينناء والفت ات ( اجرة) حنب الأليب
 14108صناعة القبعات وأغطية الرأس
صنااي القبعات العا ي
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي القبعات من الفرو
 14109صناعة مالبس اخرى واكسسوارات للمالبس
صنااي مالبس البحر النباحي
صنااي فازات
صنااي الحما ت وحما ت الجوارب وغ رها
صنااي المنا ل غ ر الور ي
صنااي أحزمي المالبس
صنااي أحذ ي من موا ننج ي
صنااي قبكات ضم القعر
صنااي أربألي العنق
صنااي الحألات والقماغات
صنااي مالبس العمل الخاصي ببعض فئات العمل
صنااي اجزاء المنتجات المذكورة
صناعة أصناف الفران

142
1420

صناعة أصناف الفران
 14200صناعة منتجات من جلود الفران
صنااي ميبونات واكننوارات مالبس من جيو الفراء الألب عى
صنااي اقرألي وصفائح وج ائل وقرائح من جيو الفراء
صنااي اقكال متنواي من الفراء مثل البنأل والمفارش والمانق

وبفات (منان ) غ ر محقوة وفوأل التيم ع الصناا ي

صناعة المالبس وأصناف أخرى من التريكو أو الكورشية

143
1430

صناعة المالبس وأصناف أخرى من التريكو أو الكورشية
 14301صناعة المالبس من التريكو والكروشيه منسوجة مباشرة
صنااي البيوزات أو النترات وا صنا

المقابهي

القكل مباقرة (ل نت تفص ل من ماش تر كو)
صنااي المالبس ال اخي ي المصنرة من الخ وأل
 14302صناعة الجوارب والقفالات من التريكو
صنااي الجوارب
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المننوجي حنب

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي القفازات من التر كو أو الكروق ه
صنااي القا ت والربألات (المألرزة )
صناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة

15

دباغة وتهيئة الجلود وصناعة حقائب االمتعة وحقائب اليد وغيرها

151

وصناعة السروج واألعنة وتهيئة ودباغة الفرو
1511

دباغة و تهيئة الجلود؛ تهيئة وصبغ الفران
 15111دبغ وصبغ وتهيئة الجلود
بغ وصبغ وته ئي الجيو
 15112تصنيع جلود الشمواه المهيأة والجلود اللميعة والممعدنة
تصن ع جيو القمواه المه أة والجيو اليم عي والممع ني
 15113صناعة الجلود التركيبية
صنااي الجيو الترك ب ي
 15114كشط وتنظيف ودباغة وتبيض وجل وصباغة الفران والجلود المغطاة
بالشعر

كقأل وتنظ

بالقعر
1512

و باغي وتب ض وجز وصباغي الفراء والجيو المغألاة

صناعة حقائب األمتعة وحقائب اليد والسروج واألعنة
 15121صناعة حقائب سفر وامتعة من الجلد أو الجلد الصناعي او أا مادة
اخرى

صنااي حقائب النفر من الجي الألب عل
صنااي حقائب النفر من االجي الصناال

صنااي حقائب النفر من أي ما ة اخر
 15122صناعة حقائب اليد من الجلد أو الجلد الصناعي او أا مادة اخرى
صنااي حقائب ال من الجي الألب عل
صنااي حقائب ال من الجي الصناال
صنااي حقائب ال من أي ما ة اخر
 15123صناعة الحقائب المدرسية من الجلد أو الجلد الصناعي او أا مادة
اخرى

صنااي الحقائب الم رن ي من الجي الألب عل
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي الحقائب الم رن ي من االجي الصناال
صنااي الحقائب الم رن ي من أي ما ة اخر
 15124صناعة السروج الجلدية ومستللماتها واألعنة والسياط
صنااي النروم الجي ي ومنتيزماتها واألاني
صنع الن األ ومقابض الركوب والن األ
 15125صناعة مواد متنوعة من الجلد او الجلد التركيبي وغيره
صنااي الن ور واألحزمي من الجي أو ب ائيه
صنااي احزمي نااات ال

من موا غ ر مع ن ه (القماش ،الجي ،

البالنت ص الخ)
صنع اربألي ا حذ ي من الجي
صناعة األحذية

152
1520

صناعة األحذية
 15201صناعة االحذية العادية
صنااي ا حذ ي العا ي من الجي الألب عل او الصناال او من غ رها
من الموا
 15202صناعة االحذية الرياضية
صنااي ا حذ ي الر اض ي من الجي الألب عل او الصناال او من غ رها
من الموا
 15203صناعة الشباشب والصنادل وما شابهه
صنااي القباقب والصنا ل وما قابهه
 15204صناعة واقيات االحذية وواقيات الساق واالصناف المماثلة
صنااي وا ات ا حذ ي ووا ات الناق وا صنا

المماثيي

 15205صناعة اجلان االحذية من الجلد
صنااي ا جزاء العيو ي وال اخي ي من ا حذ ي والكعوب الخ
صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة األثاث ،صناعة

16

األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر
نشر ومس األخشاب

161
1610

نشر ومس األخشاب
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

 16101نشر االلواح الخشبية
نقر الخقب إلنتام الكتل
16102

تقشير األخشاب والتقطيع الى شرائ
تقق ر األخقاب والتقأل ع الى قرائح

 16103صناعة األرضيات الخشبية غير المجمعة بأنواعها
صنااي األرض ات الخقب ي غ ر المجمعي بأنوااها
 16104صناعة العوارض الخشبية للسكي الحديدية
صنااي العوارض الخقب ي لينكص الح

ي

 16105نقع وتشريب الخشب بمواد كيماوية او بمواد حافظة او مواد اخرى
نقع وتقر ب الخقب بموا ك ماو ي او بموا حافظي او موا اخر
 16106تجفيف الخشب
تجف

الخقب

 16107صناعة صوف ونشارة الخشب والدقيق ،والرقائق
إنتام نقاره الخقب
إنتام ألح ن الخقب
صنااي قرائح الخقب
صنع منتجات من الخشب والفلين والقش ومواد الضفر

162
1621

صناعة رقائق من قشره الخشب وصناعة االلواح من الخشب

المضغوط

 16211تصنيع صفائ

قشرة رقيقة الستخدامها لصنع الخشب الرقائقي

والغراض اخرى
تنو ي ا لواح وصبغها وأل ها وتقر بها وتقو تها (بققرة من الورق او
القماش)
صنعها ايى قكل رنومات متكررة
 16212صناعة الخشب الرقائقي (األبالكاج) والقشرة والبانوه
صنااي الخقب الر ائقل (األبالكام) والققرة والبانوه
 16213صناعة الخشب الحبيبي وااللواح الليفية (ام دا اف)
صنااي الخقب الحب بل وا لواح الي ف ي (ام ي ا )
 16214صناعة الخشب المضغوط (لائد الكثافة)
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي الخقب المضغوأل (زائ الكثافي)
 16215صناعة رقائق الخشب المضغوطة بالغران (الساندويش)
صنااي ر ائق الخقب المضغوألي بالغراء (النان و ش)

1622

صناعة منتجات النجارة المستخدمة فى البنان
 16221صناعة األبواب والشبابيي الخشبية واطرها والساللم والقواطع سوان
كانت تشمل مثبتات معدنية مثل المفصالت واالقفال ...الخ

صنااي األبواب والقباب ص الخقب ي واألرها نواء كانت تقمل مثبتات

مع ن ي مثل المفصالت وا فال ...الخ

صنااي الناللم ومصارع النوافذ واألرها نواء كانت تقمل مثبتات
مع ن ي مثل المفصالت وا فال ...الخ
صنااي الحي ات (القواألع المح بي) والقواألع الخقب ي العا ي (ا ا
القواألع المتحركي)

 16222صناعة السلع الخشبية االخرى المستخدمة في االنشانات
صنااي العوارض الخقب ي الخاصي بالمبانى و اائم األنق

والنقا ت

ترك بات خاصي با نألح كالجمالونات نابقي الصنع والترك ب
صنااي الواح وقرائح مجمعي لالرض ات وخالفه
 16223صناعة المنالل الخشبية سابقه التجهيل وأجلائها وصناعة الكبائن
الخشبية

صنااي المبانل الخقب ي نابقي التجه ز وأجزائها
صنااي المناكن المتنقيي من الخقب
1623

صناعة األوعية الخشبية
 16231صناعة البراميل والدنان واألحواض الخشبية وغيرها من

البراميل

صنااي البرام ل وال نان واألحواض الخقب ي وغ رها من

البرام ل

الخشبية
الخقب ي

 16232صنع المنصات الخشبية وغيرها الغراض التحميل (المشاتي )
صنع المنصات الخقب ي وغ رها غراض التحم ل (المقات ح)
 16233صناعة علب التعبئة والصناديق واالقفاص واألوعية الخشبية المشابهة
صنااي ايب التعبئي والصنا ق وا فاص واألوا ي الخقب ي المقابهي
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 16234صناعة بكرات الكابالت من الخشب
صنااي بكرات الكابالت من الخقب

1629

صناعة المنتجات الخشبية األخرى وصناعة اصناف من الفلين والقش

ومواد الضفر

 16291صناعة المنتجات المنللية الخشبية
صنااي ا وات المنزل ي وا وات المألبخ من الخقب
صنااي المقاجب (القمااات) الخقب ي
 16292صناعة التحف الخشبية
صنع األر اليوحات الفن ي
صنااي التماث ل الخقب ي وأقجار الز ني
صنااي صنا ق المجوهرات
صنااي صنا ق أ وات القألع المنزل ي من الخقب
صنااي البراو ز الخقب ي ليصور والم ار ا
صنااي التح

الخقب ي ا خر

 16293صناعة المنتجات الخشبية األخرى
صنااي كعوب و ألع األحذ ي من الخقب (تقمل القبقاب)
صنع ا ي المكانس والفراقل والفؤوس ..الخ
صنع القوالب الخقب ي لالحذ ي
صنع ا ي القمانل الخقب ي
صنااي مقابص الغن ل من الخقب
صنااي مع ات الغزل والنن ج الخقب ي مكوص خقبى
صنااي القألع الخقب ي لصنااي غي ون الت خ ن (البا ب)
صنااي بكر الخ أل الخقب ي
صنااي منتجات خقب ي اخر
 16294صناعة منتجات من القش ومواد الضفر
تصن ع الحص ر ،وممانح ا رجل ،وقنأل ،وايب وغ رها من القش
وموا الضفر(الج ل)
صنااي النالل ووما قابه من القش
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 16295صناعة منتجات من الفلين
صنااي وتجه ز الفي ن الألب عل
صنااي موا من الفي ن الألب عل بما ف ها اغأل ي ا رض ات
صنااي صنا ق الفي ن
 16296صنع حطب للنار من مواد مكبوسة سوان كانت مواد خشبية او
مخلفات مواد مثل القهوة وحبوب الصويا المطحونة وجفت الليتون

صنع حألب لينار من موا خقب ي مكبوني
صنع حألب لينار من موا مكبوني (تكت ل)

مخيفات موا مثل:

مخيفات القهوة وحبوب الصو ا المألحوني وجفت الز تون
صناعة الورق ومنتجات الورق

17

صناعة الورق ومنتجات الورق

170
1701

صناعة عجائن ولب الورق والورق والورق المقوى
 17011صناعة عجائن الورق
صنااي اج ني الورق المب ض او قبه المب ض اوغ ر المب ض بانتخ ام
ألرق ك ماو ي او قبه ك ماو ي او م كان ك ي
صنااي اج نه الورق من ننالي القألن
صنااي لب الورق من الورق المنتعمل بازالي الحبر
صنااي الورق والورق المقو المع ة بمز من المعالجي الصناا ي
 17012معالجة وتجهيلالورق والورق المقوى
تغأل ي وصقل وتقر ب الورق والورق المقو
صنااي الورق المجع (الكر ب)
صنااي الصفائح المع ن ي المغألاة بورق او ورق مقو
 17013صناعة ورق الصحف وورق الطباعة والكتابة االخرى
صنااي ورق الصح

وورق الألبااي والكتابي ا خر

 17014صناعة منتجات الورق
صنااي لفائ

ني ولوز ي وموا الحقو من موا ني ولوز ه ل ف ه أخر

صنااي الورق المنتج و ا
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي ورق الكربون أو ورق األنتنن ل فى قكل لفائ

أو ورق ذ

أحجام كب ره
1702

صناعة الورق المموج والمقوى (الكرتون) واألوعية المصنوعة من

الورق او الورق المقوى

 17021صناعة الورق المقوى والكرتون المموج
صنااي الورق المقو والكرتون المموم
 17022صناعية األوعية من الورق المقوى والكرتون المموج
صناا ي األوا ي من الورق المقو والكرتون االمموم
صنااي حافظات من ورق مقو
صنع ا وا ي من ورق صيب
صنع اوا ي اخر من ورق او ورق مقو
 17023صناعة اللكائب (الشواالت) واالكياس والشنط من الورق
صنااي الزكائب (القوا ت) وا ك اس والقنأل من الورق
 17024صناعة الملفات المكتبية (بوكس فايل) وأالصناف المماثلة
صنااي الميفات المكتب ي (بوكس فا ل) وأ صنا
1709

المماثيي

صناعة اصناف أخرى من الورق والورق المقوى (الكرتون)
 17091صنع الورق الخاص باالستعماالت الشخصية والمنللية ومنتجات
اللفائف السليلولية

صنااي منا ل الورق الصحل
صنااي المنا ل والمناق

الور ي

صنااي ورق الحمام
صنااي الفوأل الصح ي وفوأل األألفال ون ا ات ا ذن
صنااي الصوانل واألألباق واألكواب الور ي
 17092صناعة ورق الطباعة والكتابة الجاهل لالستعمال
صنااي ورق الألبااي والكتابي الجاهز لالنتعمال
صنااي ورق الكمب وتر الجاهز لالنتعمال
صنااي ورق الننخ الذاتل الجاهز لالنتعمال
صنااي ورق النتاننل وورق الكربون الجاهز لالنتعمال
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي ورق مصمغ ولصق جاهزة لالنتعمال
 17093صناعة ورق الجدران ومواد تغليف الجدران المماثلة ،بما في ذلي
الفينيل المغلفة وورق الحائط من المنسوجات

صنااي ورق الج ران وموا تغي

الج ران المماثيي ،بما فل ذلص

الف ن ل المغيفي وورق الحائأل من المننوجات
 17094صناعة مغلفات الرسائل والبطاقات البريدية
صنااي مغيفات الرنائل والبألا ات البر ي
 17095صناعة سجالت ،ودفاتر المحاسبة والمجلدات والبومات الصور وما
يماثلها من قرطاسية تعليمية وتجارية
صنااي نجالت ،و فاتر المحانبي
صنااي البومات الصور وما ماثيها
صنااي رألان ي تعي م ي وتجار ي
 17096تصنيع الحقائب ومحافظ تتضمن مجموعة متنوعة من ورق القرطاسية
تصن ع الحقائب ومحافظ تتضمن مجمواي متنواي من ورق القرألان ي
 17097صناعة اصناف أخرى من الورق والورق المقوى (الكرتون)
صنااي والب وقرائح ور ائق الترق ح من اجائن الورق
صنع صوانل الب ض تمن اج ني الورق وغ رها من منتجات التعبئي الخ
تصن ع البألا ات والعالمات (ميصقات صغ رة)
صنااي حقوات النن ج وموا حقوة الفوأل الصح ي
صنااي الورق النا ر
صنااي الفالتر الور ي
أنقألي أخر لصنااات منتجات أخر من الورق والورق المقو
الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة

18

الطباعة وأنشطة الخدمات المتصلة بها

181
1811

الطباعة
 18111طباعة الصحف والمجالت والدوريات والمجالت المتخصصة
ألبااي الصح

والمجالت وال ور ات والمجالت المتخصصي

 18112طباعة الكتب والمنشورات والكتيبات
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
ألبااي الكتب والكت بات المون ق ي
ألبااي الخرائأل واألألالس
ألبااي المفكرات والروزنامات ..الخ
 18113أنشطة الطباعة االخرى
ألبااي اإلاالنات والبونترات والميصقات
ألبااي الألوابع األ ار ي أو المال ي مثل ألوابع ال مغي أو ألوابع البر
و فاتر الق كات أو ما قابهها
ألبااي نماذم ا امال التجار ي مثل الفوات ر والنن ات والنجالت وغ رها
الألبااي المباقرة ايى القماش والبالنتص والمع ن والخقب والن رام ص
الألبااي ايى العالمات والميصقات

1812

أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة
 18121تجليد الكتب والمطبوعات
تجي الكتب والمألبواات
 18122أنشطة الخدمات االخرى المتصلة بالطباعة
إا ا تجه زات الألبااي :ترت ب حرو  ،ا خال ب انات ،منح ضوئل،
وا امال ا لكترون ي
صنااي القوالب التل تتضمن والب الحرو

و والب الصور وما الى

ذلص
الحفر أو النقش ايى األنألوانات  -تابع أنقألي الخ مات المتصيي
بالألبااي

تجه ز القوالب الخاصي بالألبااي
إا ا األامال الفن ي ايى األحجار والقوالب الخقب ي  -تابع أنقألي
الخ مات المتصيي بالألبااي
امل البروفات  -تابع أنقألي الخ مات المتصيي بالألبااي
إنتام منتجات ا نتنناخ بالرنم
تصم م منتجات المألبواات مثل الرنوم التوض ح ي والمخألألات.

والنماذم ثالث ي ا بعا .....الخ
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فئة
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أنقألي الرنومات ا خر مثل الألبااي بالكبس والننخ والتخر م والألالء
بالورن ش والألبااي البارزة والتر ق ايى قكل صفائح وتجم ع وا خال
المالزم واألنال ب األخر الخاصي بذلص
استنساخ وسائط األعالم المسجلة

182
1820

استنساخ وسائط األعالم المسجلة
 18201استنساخ التسجيالت الصوتية
ا نتنناخ من الننخ األصي ي من أنألوانات الغراموفون واأل راص

الم مجي وأقرألي المون قى وغ رها من التنج الت الصوت ي
 18202استنساخ التسجيالت البصرية

ا نتنناخ من الننخ األصي ي من التنج الت ،واأل راص الم مجي
وأقرألي الصور المتحركي وغ رها من تنج الت الف و والن نما
 18203استنساخ البرامج الجاهلة والبيانات (سوفت وير )SOFT WARE
انتنناخ البرامج الجاهزة والب انات (نوفت و ر )SOFT WARE
صناعة فحم الكوي والمنتجات النفطية المكررة

19

صناعة منتجات أفران الكوي

191
1910

صناعة منتجات أفران الكوي
 19100صناعة منتجات أفران الكوي
إنتام غاز أفران الكوص
انتام الفحم الخام و ألران اليغن ت
انتام الكوص وقبه الكوص
انتام الزفت وزفت الكوص
تقغ ل افران الكوص
تكت ل فحم الكوص
أنقألي أخر لصنااي منتجات أفران الكوص
صناعة المنتجات النفطية المكررة

192
1920

صناعة المنتجات النفطية المكررة
 19201إنتاج وقود المحركات
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فئة

وصف النشاط
إنتام الو و

النائل البنز ن بأنوااه الك رون ن والنو ر وال زل

والمازوت الخ
 19202إنتاج الوقود الخفيف والمتوسط والثقيل والغال المصفى مثل االيثان
– البيوتان – البروبان
إنتام الو و الخف

والمتونأل والثق ل والغاز مثل ا ثان – الب وتان

– البروبان
 19203صناعة ليوت الماتورات وليوت التشحيم
صنااي ز وت الماتورات وز وت التقح م
 19204تصنيع منتجات لصناعة البتروكيماويات وصناعة أغطية الطريق
تصن ع منتجات لصنااي البتروك ماو ات
تصن ع منتجات لتغأل ي الألرق
 19205صناعة منتجات متنوعة
صنااي ا نب رتو ا ب ض
صنااي الج الت ن النفألى
صنااي قمع البراف ن والقموع األخر
صنااي تكت ل النفأل
هن فازل ن ألب عل
 19206صناعة قوالب الفحم الصلب ووقود اللغنيت الصلب
صنااي والب الفحم الصيب
صنااي والب و و اليغن ت
صنااي والب النفأل
 19207ملج الوقود الحيوا
مزم الو و الح وي ،أي مزم الكحول مع النفأل (مثل الجازوهول)
أنقألي أخر لصنااي تكر ر النفأل
صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية

20

صناعة المواد الكيمائية األساسية واألسمدة والمركبات النيتروجينيه

201

واللدائن البالستيكية والمطاط التركيبى فى أشكال اولية
2011

صناعة المواد الكيميائية األساسية
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 20111صناعة المواد الكيميائية العضوية األساسية
ه روكربونات

حيق ي مقبعي او غ ر مقبعي

ه روكربونات حيق ي مقبعي او غ ر مقبعي
الكحول الحيق ي وغ ر الحيق ي
أحماض البول كربون ي ص ا حا ي بما ف ها حامض الخي ص
مركبات األكنج ن ا خر  ،بما فل األل ه ات ،والك تونات،
الك تونات ،وك نونس مز وجي أو متع ة من مركبات األكنج ن
الجينر ن الصناال
مركبات الن تروج ن العضو ي بما ف ها ا م نات
تخم ر صب النكر والذرة أو ما قابه ذلص نتام الكحول وا نترات
صنااي حامض الكبر ت ص
صنااي حامض اله روكيور ص
صنااي حامض الكاربون ص
صنااي حامض الخي ص
صنااي حامض الفنفور ص
صنع المركبات العضو ي ا خر تقمل منتجات تقأل ر الخقب (الفحم
النباتل)
 20112صنع الغالات الصناعية او الطبية غير العضوية
المسالة

هواء نائل او مضغوأل
غازات التبر
غازات صناا ي ممزوجي
غازات معزولي او خاميي
صنااي غاز األنت ي ن
صنااي غاز األوكنج ن
صنااي غاز الكيور
صنااي غاز النتروج ن
صنااي غاز اله روج ن
صنااي غاز ثانى أكن الكربون
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المضغوطة او

قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

صنااي غاز األرجوان
صنااي غاز الفر ون
صنااي غاز األنثراث ن
غازات اول ي اخر
 20113صناعة مواد الدباغة الطبيعية واالصطناعية
صنااي موا ال باغي الألب ع ي وا صألناا ي
 20114صناعة القلويات ،محاليل وغيرها من العناصر غير العضوية االساسية
باستثنان األمونيا

صنااي القيو ات ،محال ل وغ رها من العناصر غ ر العضو ي ا نان ي
بانتثناء األمون ا
 20115صناعة األحماض غير العضوية األخرى عدا حامض النيتريي
صنااي األحماض غ ر العضو ي األخر ا ا حامض الن تر ص
 20116صناعة عناصر كيميائية
صنااي موا الصباغي فل قكيها ا نانل
صنااي موا التيو ن فل قكيها ا نانل
صنااي الكحو ت متع ة األ روكن
صنااي المذ بات
صنااي الصمو الك مائ ي
صنااي ماء األكنج ن فوق أكن اله روج ن
صنااي ني كات الصو وم
صنااي ني كات الكالن وم
صنااي ني كات المغنن وم
صنااي ني كات البوتان وم
20117

تصنيع المان المقطر
تصن ع الماء المقألر

20118

تخصيب اليورانيوم والثوريوم وانتاج عناصر وقود للمفاعالت النووية

تخص ب ال وران وم والثور وم وانتام اناصر و و ليمفااالت النوو ي
 20119صناعة منتجات كيميائية اساسية اخرى
صنااي الموا العألر ي ا صألناا ي
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي المنتجات الك م ائ ي المتألا رة
صنااي المنتجات المنتخ مي فل مصاب ح الفيورننت لالضاءة
ه روكن الصو وم
كبر ت الصو وم
صنااي كبر تات الصو وم
صنااي األحماض األم ن ه
صنااي الموا الك م ائ ي الالزمي لالنقألار واإللتحام الذر ومنتجاتها
موا ك م او ي مناا ة
موا حافظي (فورمال ن)
اكان مع ن ي
زرن خ
ني كون
تحم ص با رات الح
تخم ر صب النكر والذرة أو ما قابه ذلص نتام الكحول وا نترات

2012

صناعة األسمدة والمركبات األلوتيه (النيتروجينية)
 20121صناعة االسمدة
صنااي األنم ة النتروج ن ه األزوت ه تقمل ال ور ا نيفات ونترات
النقا ر
صنااي األنم ة الفونفات ي
صنااي األنم ة البوتان ه
صنااي ال ور ا الخام
صنااي الفونفات الألب عل الخام
صنااي امالح البوتاس الألب عل الخام
 20122صناعة المنتجات النيتروجينية ذات الصلة
صنااي حامض النتر ص وحامض النيفون ترص
صنااي األمون ا (النقا ر)
صنااي كيور ا مون وم
صنااي كربونات األمون وم
صنااي ن تر ت ونترات البوتان وم
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 20123صنع اسمدة اخرى
صنااي النما بخيأل النفا ات مع النباتات المتخمرة
صنااي النما بخيأل النفا ات مع النباتات المتخمرة والرمل والأل ن

واخر
2013

صناعة اللدائن (البالستيي) والمطاط التركيبي فى أشكالها األوليه
 20131صناعة اللدائن (البالستيي) فى أشكالها األولية
البول مرات ،بما فل ذلص من اإلث ي ن ،والبروب ي ن ،والنتا ر ن ،والكيور ،

و الف ن ل وا كر ي ص
البو م

مقتقات الف نول والراتنجات والبول راث ن
راتنجات البولنتر والبول ثر
الني كون
التب ل األ ونل ايى أناس البول مرات
 20132صناعة المطاط التركيبى الصناعي باشكالها االولية
صنااي المألاأل الصناال
الفاكتس
 20133صناعة خليط من المطاط الطبيعي والصناعي او االصناف المشابهة
للمطاط (البالتا)

صنااي خي أل من المألاأل الألب عل والصناال او ا صنا
ليمألاأل (البالتا)

المقابهي

 20134أنشطة أخرى لصناعة لدائن البالستيي فى أشكالها األولية وصناعة
المطاط التركيبى

صنااي الني يوز ومقتقاته الك م ائ ه
أنقألي آخر لصنااي ل ائن البالنت ص فى أقكالها األول ي وصنااي
المألاأل الترك بى
صناعة منتجات كيميائيه أخرى

202
2021

صناعة مبيدات اآلفات والمنتجات الكيميائية اللراعية األخرى
 20211صناعة المبيدات
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي المب ات الحقر ي
صنااي مب ات القوارض
صنااي مب ات الفألر ات
صنااي مب ات ا اقاب
 20212صناعة مضادات االلهار ومنظمات نمو النبات
صنااي مضا ات ا زهار ومنظمات نمو النبات
المطهرات

 20213صناعة

واالستخدامات االخرى)

والمنتجات

الكيميائية

اللراعية

(لللراعة

صنااي المألهرات والمنتجات الك م ائ ي الزراا ي (ليزرااي وا نتخ امات
ا خر )
 20214أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية اللراعية التى لم تصنف فى
مكان آخر

أنقألي أخر لصنااي المنتجات الك م ائ ي الزراا ي التى لم تصن

فى

مكان آخر
2022

صناعة الدهانات والورنيشات والطالنات المماثلة وأحبار الطباعة

واالصماغ

 20221صناعة الدهانات والورنيشات وطالن المينا او اللي
صنااي ال هانات والورن قات وألالء الم نا او اليص
 20222صناعة اصباغ ومواد التلوين التى تستخدم فى صناعة األصباغ
صنااي موا التيو ن التى تنتخ م فى صنااي األصبا
 20223صناعة طالنات المينا القابلة للتلجيج ومعاجين طالن الخلف أو
المستحضرات المماثلة

صنااي ألالءات الم نا القابيي ليتزج ج ومعاج ن ألالء الخز

أو

المنتحضرات المماثيي
 20224صناعة المعاجين الماستيكية
صنااي المعاج ن المانت ك ي
 20225صناعة المواد للتعبئة أو مركبات الجلفنة أو المستحضرات غير
الحرارية المماثلة المستخدمة فى الحشو أو تسويه السطوح
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي الموا ليتعبئي أو مركبات الجيفني أو المنتحضرات غ ر الحرار ي
المماثيي المنتخ مي فى حقو الققوق أو تنو ه النألوح
 20226صناعة المذيبات والمخففات المركبة العضوية
صنااي المذ بات والمخففات المركبي العضو ي
 20227صناعة مليالت االصباغ والورنيش
صنااي مز الت ا صبا والورن ش
 20228صناعة أحبار الطباعة
صنااي أحبار الألبااي

2023

الصابون

صناعة

ومستحضرات التجميل

ومستحضرات

التنظيف

والتلميع

 20231صناعة المواد العضوية ذات الفعالية السطحية (عدا الصابون)
صنااي الموا العضو ي ذات الفعال ي النألح ي (ا ا الصابون)
 20232صناعة الصابون جاف أو معجون
أو معجون

صنااي الصابون جا

صنااي الورق المقبع او المغألى بالصابون
 20233صناعة الجلسرين الخام
صنااي الجينر ن الخام
 20234صناعة مستحضرات التنظيف لال واني والمالبس
منتحضرات الغن ل والتنظ
منتحضرات تنظ

النائيي والصيبي

ا وانل المنزل ي

منتحضرات تنع م المالبس
 20235صناعة الملمعات والمنظفات لالسط واالرضيات
ميمعات ومعاج ن ليجي
ميمعات ومعاج ن ليخقب
ميمعات ليمركبات
ميمعات ومعاج ن ليزجام
ميمعات ومعاج ن المعا ن
صنااي منتحضرات تعأل ر الغر وازاله الروائح
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والعطور

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي القموع ا صألناا ي والقموع المحضرة
 20236صناعة العطور ومستحضرات التجميل
صنااي العألور وماء التوال ت
صنااي منتحضرات التجم ل
موا الو ا ي من القمس وا نمرار ومنتحضرات اكتناب اليون البرونزي
منتحضرات تيم ع األظافر
صنااي القامبوهات وميمعات القعر ومحضرات تمو ج أو فر القعر
مز الت الروائح
صنااي منتحضرات الحال ي
صنااي منتحضرات تنظ
ا ننان الصناا ي

الفم واألننان بما فل منتحضرات تثب ت

صنااي منتحضرات الحال ي تقمل

منتحضرات ما بل وما بع

الحال ي
مز الت الروائح وأمالح ا نتحمام
منتحضرات مز الت القعر
2029

صناعة منتجات كيميائية أخرى غير مصنفه فى مكان آخر
 20291تصنيع المتفجرات والمنتجات النارية
مناح ق البارو والمتفجرات
تصن ع المتفجرات
تصن ع األلعاب النار ي
صنااي المقاال ومقعالت اليهب أو ا قارات المتوهجه
 20292صناعة (الهالم) الجيالتين ومشتقاته واألصماغ المشتقة من أصل
حيوانى والغران واألصماغ المحضرة األخرى
صنااي الج الت ن ومقتقاته
صنااي األصما المقتقي من أصل ح وانى والغراء واألصما المحضرة
األخر
 20293صنع خالصة المنتجات العطرية الطبيعية
صنع خالصي المنتجات العألر ي الألب ع ي
صنااي مخال أل موا األر ي منتخ مي فل العألور او الموا الغذائ ي
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
تصن ع الم اه المقألرة العألر ي
 20294صناعة المنتجات الفوتوكيماوية الستخدامات التصوير الفوتوغرافي
صنااي المنتجات الفوتوك م ائ ه مثل القرائح الفوتوغراف ي

الحناس وغ ر ذلص من المنتجات غ ر المحمضي

والورق

صنااي لمنتحضرات الك م ائ ي لالنتخ امات الفوتوغراف ي
 20295صناعة أحبار الكتابة والرسم
صنااي أحبار الكتابي والرنم
 20296صناعة الكبريت -الثقاب
صنااي الكبر ت -الثقاب
 20297صناعة منتجات كيماوية متنوعة
صنااي الببتونز ومقتقات الببتون وغ رها من الموا البروت ن ي ومقتقاتها
صنااي الز وت األنان ي المنتخ مي ان ألر ق العمي ات الك مائ ي مثل
األكن ة والبيمره وما إلى ذلص
صنااي ز وت و هون معالجي ك ماو ا
صنااي الموا المنتخ مي فل اتمام تجه ز المننوجات والجيو
صنااي المناح ق والعجائن المنتخ مي فى اليحام بالقص ر أو اليحام
بالنحاس األصفر أو فى أنواع اليحام األخر
صنااي الموا المنتخ مي فى التنظ

الحامضل ألنألح المعا ن

صنااي ا ضافات المحضرة لالنمنت
صنااي الكربون النقأل واضافات ز وت التقح م والمنراات المألاأل ي
المحضرة والعوامل المناا ة ومنتجات ك م ائ ه أخر مجهزة لالنتخ ام

الصنااى

صنااي المنتحضرات المانعي لالرتألام ومنتحضرات منع التجم
صنااي الكواق

المنتخ مي فى المختبرات

إلى ذلص
صنااي موا ك م ائ ه اخر
صناعة األلياف والخيوط االصطناعية

203
2030

صناعة األلياف والخيوط االصطناعية

100

غراض التقخ ص وما

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 20301تصنيع نساالت الشعيرات تركيبية أو اصطناعية
تصن ع ننا ت القع رات ترك ب ي أو اصألناا ي
 20302صنع االلياف الصناعية غير ممشطة وال مندوفة او مجهلة للغلل
صنع ا ل ا

الصناا ي غ ر ممقألي و من وفي او مجهزة ليغزل

 20303صنع خيوط الشعيرات الصناعية بما فيها خيوط عالية المتانة
صنع خ وأل القع رات الصناا ي بما ف ها خ وأل اال ي المتاني
 20304صناعة شرائط االلياف الصناعية
صنااي خ وأل احا ي وقرائأل ا ل ا

الصناا ي

صناعة المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها

21

صناعة المستحضرات الصيدالنية (المنتجات الدوائية الكيماوية

210

والنباتية)
2100

صناعة المستحضرات الصيدالنية (المنتجات الدوائية الكيماوية

والنباتية)

 21001تصنيع المواد الدوائية الفعالة الطبية الستخدامها في صناعة األدوية
تصن ع الموا ال وائ ي الفعالي الألب ي نتخ امها فل صنااي األ و ي
 21002تجهيل الدم
تجه ز ال م
 21003صناعة االدوية
تصن ع أمصال مضا ة وغ رها من مكونات ال م
صنااي البالزما
صنااي األمصال واليقاحات
تصن ع األ و ي المختيفي ،بما فل ذلص األامال التحض ر ي المثي ي
صنااي األ و ي الب ألر ي
 21004صناعة منتجات الكيماوية وسائل منع الحمل الكيماوية لالستخدام
الخارجي واألدوية الهرمونية لمنع الحمل
صنااي المنتجات الك ماو ي لونائل منع الحمل لالنتخ ام الخارجل
واأل و ي الهرمون ي لمنع الحمل
 21005صناعة مستحضرات التشخيص الطبى بما يشمل اختبارات الحمل
صنااي منتحضرات التقخ ص الألبى بما قمل اختبارات الحمل

101

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 21006صنع المواد المشعة المستخدمة في التشخيص
صنع الموا المقعي المنتخ مي فل التقخ ص
 21007صناعة المستحضرات الصيدالنية المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية
صنااي المنتحضرات الص

ن ي المنتجي بالتكنولوج ا الح و ي

 21008صناعة الضمادات الجراحية وخيوط الجراحة والشاش واالربطة
صنااي الضما ات الجراح ي وخ وأل الجراحي والقاش وا ربألي
 21009أنشطة أخرى لصناعة المستحضرات الصيدالنية والكيميائيه الدوائية
والمنتجات النباتية الطبيه
إا ا

المنتجات النبات ي (الألحن والنحق ،والتصن

الص

نل

)

نتخ ام

صنااي نكر النقل ك مائ اً
صنااي موا التخ ر
تجه ز الغ وتصن ع خالصات الغ
صناعة منتجات المطاط واللدائن

22

صناعة منتجات المطاط

221
2211

صناعة اإلطارات واألنابيب المطاطية وتجديد األسط

الخارجية

لاطارات المطاطية واعادة بنائها
 22111صناعة االطارات المطاطية الخارجية
صنااي األارات هوائ ي لين ارات والج اررات وال راجات والألائرات

والماكنات المتحركي وا لعاب وا ثاث واغراض اخر نواء األارات
هوائ ي او صيبي

صنااي األارات صيبي لين ارات والج اررات وال راجات والألائرات
والماكنات المتحركي وا لعاب وا ثاث واغراض اخر نواء األارات

هوائ ي او صيبي

 22112صناعة االنابيب الداخلية لالطارات
صنااي ا ناب ب ال اخي ي لالألارات
 22113صناعة أجلان اإلطارات
صنااي أجزاء اإلألارات مثل أقرألي ا ألارات أو البات اإلألارات أو
فتائل اإلألارات القابيي ليتب ل
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فئة

وصف النشاط
 22114إعادة وتجديد اإلطارات
إاا ة وتج

2219

اإلألارات

صناعة المنتجات المطاطية األخرى
 22191صنع منتجات أخرى من المطاط الطبيعي أو االصطناعي غير مقساة
صنااي األلواح والصفائح والقرائح والقضبان المألاأل ي
صنااي األناب ب والموان ر والخراأل م
صنااي ن ور نقل الحركي ونقل الموا من المألاأل
صنااي المنتجات الصح ي أو الص

ن ي من المألاأل كالرضااات

و نانل الم اه الناخني
تصن ع اصنا

مألاأل ي من المالبس

(بقرأل ان تكون ميصقي

بالمالبس ول نت مخ ألي)
صنااي الخ وأل والحبال المألاأل ي
صنااي الغزل والمننوجات المغألاة بالمألاأل (الممألي)
تصن ع الحيقات المألاأل ي  ،والمثبتات واألختام
صنااي أغأل ي األرض ات مقمع األرض ات
صنااي الفرقات النفخ المألاأل ي
صنااي البالونات (القابيي لينفخ)
صنااي الفرش المألاأل ي
 22192صناعة قطع النابيب المطاط الصلبة
صنااي ألع ناب ب المألاأل الصيبي
 22193صناعة األمشاط المطاطية الصلبة و دبابيس ومحابس الشعر وما شبه
ذلي

صنااي األمقاأل المألاأل ي الصيبي و باب س ومحابس القعر وما قابه

ذلص

 22194صناعة المنتجات المطاطية األخرى
صنااي الوا ات المألاأل ي
صنااي مالبس الغألس من المألاأل
صنااي أغأل ه الرأس و بعات ا نتحمام من المألاأل
صنااي حقا ا األنرة المائ ي من المألاأل أو القابيه لينفخ
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فئة
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صنااي منتجات من الجيو المقي ه التى

تعتم ايى الجيو الألب ع ه

صنااي ا وات احت األ ي من المألاأل
صنااي موا

غراض الجنس

صنااي موا ا صالح المألاأل ي
صنااي مالبس مألاأل ي ( ألعي واح ة غ ر مخاألي )
أنقألي أخر لصنااي المنتجات المألاأل ي األخر التى لم تصن

فى

مكان آخر
صناعة المنتجات اللدائنية (البالستي)

222
2220

صناعة المنتجات اللدائنية (البالستي)
 22201صناعة المنتجات البالستيكية شبه المصنعة
صنااي األلواح والصفائح واألغق ي والر ائق واألقرألي البالنت ك ي
 22202صناعة المنتجات البالستيكة تامة الصنع
صنااي ا ناب ب والخراأل م البالنت ك ي ووصالتها
 22203صناعة منتجات اللدائن الخاصة بالتغليف والتعبئة
صنااي األك اس والعيب والصنا ق ون ا ات القنانل والقوار ر وما إلى

ذلص من الي ائن

 22204صناعة لوالم البنان البالستيكية
تصن ع األبواب ،النوافذ ،واإلألارات ،ومصار ع ،والنتائر ،ووا ات
القمس من البالنتص
تصن ع الحاو ات والخزانات من البالنتص
تصن ع اغأل ي الج ران أو النق  ،ايى قكل لفائ

أوايى قكل

البالأل الخ.
صنااي ا وات الصح ي من البالنت ص ،مثل :الحمامات البالنت ك ي

وال ش والمغانل وحوض المرحاض وا واته الخ.

 22205صناعة أدوات المائدة وأدوات المطبخ وأدوات اللينة من اللدائن
صنااي أ وات المائ ة وأ وات المألبخ وأ وات الز ني من الي ائن
 22206صناعة أغطية األرضيات والجدران من الفينيل واللينوليوم
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فئة

وصف النشاط
صنااي أغأل ي األرض ات والج ران من الف ن ل والي نول وم (المقمع)
تقمل النا يون ليزرااي
 22207ورق السلوفان
ورق النيوفان
 22208صناعة الحجر الصناعي من البالستي (الرخام البالستيكي)
صنااي الحجر الصناال من البالنتص (الرخام البالنت كل)
 22209تصنيع منتجات بالستيكية متنوعة
صنااي أصنا

أخر مثل أغأل ي الرأس وتجه زات منع التنرب وأجزاء

المصاب ح ولوازم اإلضاءة ،اليوازم المكتب ي أو الم رن ي من الي ائن
وتجه زات لاثاث ،والتماث ل واألحزمي النا يي والقرائأل الالصقي من
البالنت ص ،وورق الج ار البالنت كل ،ا حذ ي البالنت ك ي والبا بات

لينجائر ،ولفافات القعرالبالنت ك ي وبكرات القعر
صنااي ا قارات البالنت ك ي غ ر الكهربائ ي
أنقألي أخر لصنااي المنتجات الي ائن ه
صناعة منتجات المعادن الالفللية األخرى

23

صناعة اللجاج والمنتجات اللجاجية

231
2310

صناعة اللجاج والمنتجات اللجاجية
 23101صناعة اللجاج المسط والمصف

والمكتل والملون

صنااي الزجام المنألح والمنيح أو الميون
صنااي الزجام المقنى بجم ع أقكاله
صنااي زجام األمان قمل زجام الن ارات
صنااي الزجام ايى قكل كتل وه ئات أخر
صنااي الزجام المضاا

غراض العزل

صنااي الم ار ا وما الى ذلص
صنااي الزجام العازل
 23102صناعة األلياف اللجاجية بما فى ذلي الصوف اللجاجى والخيوط
المصنوعة من األلياف اللجاجية (الفيبر جالس)
صنااي األل ا

الزجاج ي بما فى ذلص الصو

المصنواي من األل ا

الزجاجى والخ وأل

الزجاج ي

 23103تصنيع القناني والحاويات وغيرها من اللجاج أو الكريستال
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فئة

وصف النشاط
تصن ع القنانل والحاو ات وغ رها من الزجام أو الكر نتال
 23104صناعة كاسات الشرب المنللية وغيرها من االواني المنللية من اللجاج
او الكريستال

صنااي كانات القرب المنزل ي وغ رها من ا وانل المنزل ي من الزجام
او الكر نتال
 23105صناعة االدوات اللجاجية للمختبرات او لالستعماالت الصيدالنية
صنااي األجهزة العيم ي والمعمي ي والمختبر ي من الزجام الخاصي
بالمعامل والص

ن ات

صنااي الزجاجات ال اخي ي لاوا ي الحافظي ليح اررة والبرو ة (الترامس)
صنااي الزجام ايى قكل ضبان أو أناب ب
 23106صناعة لجاج البصريات
صنااي زجام البصر ات
صنااي زجام النااات بأنوااها المختيفي
 23107أنشطة أخرى لصناعة اللجاج والمنتجات اللجاجية
صنااي زجام المصاب ح الكهربائ ي
صنااي المجوهرات المقي ة من الزجام
صنااي التماث ل الزجاج ي
أنقألي أخر لصنااي الزجام والمنتجات الزجاج ي
صناعة منتجات المعادن الالفللية غير المصنفة فى مكان آخر

239
2391

صناعة المنتجات الحرارية
 23911صناعة المالط والخرسانة العالل للحرارة
صنااي المالأل والخرناني العازل ليح اررة
 23912صناعة المنتجات الخلفية الحرارية (العاللة للحرارة )
صنااي المنتجات الخزف ي الحرار ي (العازلي ليح اررة) من مناح ق و ق
الحفر ات الني وكون ي
صنااي البيوص والألوب والبالأل ..الخ الحرار
صنااي المعوجات والبواتق وكاتمات الصوت وفوهات العوا م الم اخن
واألناب ب الحرار ي
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فئة

وصف النشاط
صنااي المنتجات الخزف ي الحرار ي التى تحتو

ايى الماجنن ت أو

ال ولوم ت أو الكروم ت
2392

صناعة المنتجات الصلصالية (الخلفية) اإلنشائية
 23921صناعة الخلف غير الحرارا المستخدم في الجدران واالفران
واألرضيات والقيشانى تشمل مكعبات الفسيفسان غير الحرارية
صنااي خز

المنتخ م فل الج ران وا فران واألرض ات والق قانى

تقمل مكعبات الفن فناء غ ر الحرار ي
 23922صناعة السيراميي غير الحرارا لالرضيات واالسط
صنااي الن رام ص غ ر الحراري لالرض ات وا نألح
 23923صناعة مواد البنان من مواد طفلية انشائية غير حرارية
صنااي الألوب وكتل األرض ات وبالألات األنق

وا ناب ب الخ

وبوتقات الم اخن

 23924صناعة بلوي الرصف من الخلف (الصلصال) المشوا
صناعة بلوي الرصف من الخلف (الصلصال) المشوا
 23925صناعة التركيبات الصحية من السيراميي
صنااي الترك بات الصح ي من الن رام ص (المراح ض ،المغانل...،الخ)
2393

صناعة منتجات من خلف وبورسالن أخرى
 23931صناعة األدوات المنللية من الخلف والصينى المستخدمة فى الطهى
والمستخدمة فى أغراض التليين

صنااي األ وات المنزل ي من الخز

والص نى المنتخ مي فى الألهى

والمنتخ مي فى أغراض التز ن
صنااي ا وانل من الن رام ص او الفخار مثل الصحون والألناجر
وا بار ق والجرار واوانل مقابهي منتخ مي ليتعبئي
 23932صناعة المنتجات الفنية الفالات لللينة والتماثيل من الخلف أو الصيني
صنااي المنتجات الفن ي الفازات ليز ني والتماث ل من الخز أو الص نل
 23933صناعة عوالل الكهربان من الخلف أو الصيني
صنااي اوازل الكهرباء من الخز أو الص نل
 23934صناعة السلع الخلفية المختبرية أو الكيمائية أو الصناعية
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فئة

وصف النشاط
صنااي النيع الخزف ي المختبر ي أو الك مائ ي أو الصناا ي
 23935صناعة األثاث من الخلف
صنااي األثاث من الخز
 23936أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الخلفية
صنع المغناأل س الخزفل
أنقألي أخر لصنااي المنتجات الخزف ي

2394

صناعة األسمنت والجير والجص (الجبس)
 23941صناعة األسمنت
صنااي األنمنت الكينكر (كتل)
صنااي األنمنت اله رول ص (ليمنق،ت تحت الماء)
صنااي ا نمنت البورتالن العا ي
صنااي ا نمنت ا لمن وم
صنااي ا نمنت الخبث (من خبث البراك ن) ونوبر فونفات ا نمنت
وغ ر ذلص
صنااي األنمنت ا ب ض
 23942صناعة الجير
صنااي الج ر المألفأ
صنااي الج ر الحل
 23943صناعة الجص (الجبس)
صنااي الجص الذ

تكون من الجبس المكيس أو كبر تات الكالن وم

 23944صناعة الدولومايت المكلس (نوع من الصخر الرخامي)
صنااي ال ولوما ت المكيس (نوع من الصخر الرخامل)
2395

صنع أصناف من الخرسانة واألسمنت والجص
 23951صناعة البالط األسمنتى
صنااي البالأل األنمنتى
 23952صناعة الطوب وحجر االرصفة وااللواح االسمنتية الخ
صنااي حجر القص
صنااي الألوب ا نمنتل
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صنااي ا لواح ا نمنت ي
صنااي ا رام و ناللم انمنت ي
 23953صناعة االنابيب واالعمدة االسمنتية
صنااي ا ناب ب ا نمنت ي
صنااي ا حواض وا ام ة ا نمنت ي
 23954صناعة الحجر الصناعي
صنااي الحجر الصناال
 23955صناعة الخلط الجاهل (الباطون الجاهل)
صنااي الخيأل الجاهز (الباألون الجاهز)
صنااي الخيأل الجاهز الخيأل الجا
 23956صناعة منتجات من الجبس لالنشانات
تصن ع موا الجبس نتخ امها فل البناء  :لوحات ،وصحائ  ،واأللواح
 ،الخ
 23957صناعة مواد البنان المنتجة من مواد نباتية
صنااي موا البناء المنتجي من موا نبات ي (صو

الخقب القش،

الغاب ،النمار) المكتيي بوانألي األنمنت والجص أو بما ة رابألي من
المع ن
 23958صناعة منتجات من األسمنت األسبستوسي أو األسمنت الليفى
السليلولى وما إليه

تصن ع ألواح الصام المضيع ،وصحائ

وغ رها ،واأللواح والبالأل

واألناب ب والموان ر والخزانات ،وأحواض وبالواات ،والجرار ،واألثاث،
واألارات النوافذ وما إلى ذلص.
 23959أنشطة أخرى لصناعة األصناف المنتجة من الخرسانة واألسمنت
تصن ع المكونات اله كي ي ليمبانل نابقي التجه ز أو الهن ني الم ن ي من
ا نمنت والخرناني أو الحجر الصناال
صنع التماث ل ،واألثاث ،والزهر ات وأصص الزهور وغ رها
صنااي بو رة الرخام
2396

قطع وتشكيل واتمام تجهيل األحجار
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 23961قطع وتشكيل وتجهيل وصقل الرخام والمرمر لالستخدام فى التشييد
والبنان والطرق

ألع وتقك ل وتجه ز وصقل الرخام والمرمر والجران ت لالنتخ ام فى
والبناء والألرق

التق

 23962قطع وتشكيل وتجهيل وصقل األحجار لالستخدام فى التشييد والبنان
والطرق

ألع وتقك ل وتجه ز وصقل األحجار لالنتخ ام فى التق

والألرق

والبناء

 23963صناعة االثاث من الحجر او الرخام او الجرانيت
صنااي ا ثاث من الحجر او الرخام او الجران ت
 23964صنع حجر اردوال طبيعي وانواع اخرى من الحجر
صنع حجر ار واز ألب عل وانواع اخر من الحجر
2399

صناعة المنتجات المعدنية الالفللية األخرى غير المصنفة فى مكان
آخر

 23991صنع أحجار الرحى او احجار الشحذ أو الصقل والمنتجات الحاكة
الطبيعية أو االصطناعية ،بما في ذلي المنتجات الحاكةعلى قاعدة

الناعمة (ورق لجاج مثال)

صنع أحجار الرحى  ،او احجار القحذ والنن
صنااي ورق الصنفرة وورق الجاص
 23992صناعة مواد األحتكاي غير المثبتة على وسيط من مواد معدنية أو
من السليلول

صنااي موا األحتكاص غ ر المثبتي ايى ون أل من موا مع ن ي أو من
الني يوز
 23993صناعة مواد علل من صوف معدني
صنااي صو

صخر وأصنا

مع ن ي مماثيي ،ف رم كول ت مققور

وألفل وغ رها من الموا العازلي ليصوت أو الح اررة أو موا ماصي

ليصوت
 23994صناعة مواد متنوعة اساسها معدني
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صنااي الم كا ومنتجات

من

الم كا او الخث او الجراف ت ل نت

لالغراض الكهربائ ي
 23995تصنيع المواد من اإلسفلت أو مواد مماثلة
مصنواات من ا نفيت ،مثل ا نفيت ايى اناس اليصق او ألران
الفحم
 23996صناعة األلياف ومنتجات الكربون والجرافيت ماعدا األقطاب واالجهلة
الكهربائية

ومنتجات الكربون والجراف ت ماا ا األ ألاب وا جهزة

صنااي األل ا
الكهربائ ي

صناعة الفللات االساسية (صناعة المنتجات المعدنية األساسية )

24

صناعة الحديد والصلب االساسية

241
2410

صناعة الحديد والصلب االساسية
 24101تشغيل األفران ذات الحرارة العالية وتحويل الصلب وعمليات السحب
والدلفنة

تقغ ل األفران ذات الح اررة العال ي وتحو ل الصيب وامي ات النحب

وال لفني

 24102صناعة الحديد
صنااي الح

ايى قكل كتل او والب او باقكاله ا ول ي ا خر

 24103صناعة المسبوكات الحديدية
انتام منتجات ح
المنتجات الح
إنتام الح

ي بوانألي ا ختزال المباقر ليح

ا وغ رها من

ي ا نفنج ي
النقل ان ألر ق التحي ل الكهربائل أو غ رها من العمي ات

الك م ائ ي
انتام حبوب وبو رة الح
 24104إنتاج المنتجات من الصلب
إنتام المنتجات قبه المصنعي من الفو ذ
تصن ع منتجات الصيب بال رفيي ايى الناخن وال رفيي البار ة المنألحي
صنااي ضبان وان اخ من الصيب بال لفني الحارة
صنااي صفائح باحجام متع ة من الصيب بال لفني الحارة
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انتام ضبان و ألع من الصيب بالنحب البار او الألحن
انتام صفائح من الصيب بالتقك ل البار ايى قكل صائح او لفائ
انتام انالص من الصيب بالنحب البار
صنااي الصفائح من الصيب الميحومي
والترام من الصيب

صنااي ضبان النكص الح

صنع ا ناب ب او الموان ر المصمتي المجوفي من الصيب بالنحب او
ال لفني الحارة او البار ة
صنااي ا ناب ب والموان ر الميحومي ولوازمها من الصيب بوانألي

التقك ل الحار او البار

 24105تصنيع تجهيلات أنابيب من الصلب
صنع الفينجات المنألحي ذات الحيقات المألرو ي والمواا ن الميحومي
صنااي مثبتات ميحومي متنواي
صنااي مثبتات خ أل ي
صنااي مقابس ميحومي
صنااي الزوا ا واألقكال المع ن ي والمقاألع من الصيب
 24106اعادة قولبة سكراب الحديد والصلب
ااا ة ولبي نكراب الح

والصيب

صناعة المعادن الثمينة االساسية وغيرها من المعادن غير الحديدية

242
2420

صناعة المعادن الثمينة االساسية وغيرها من المعادن غير الحديدية
 24201إنتاج سبائي المعادن الثمينة
امي ات صهر وتنق ي و رفيه ونحب الذهب والمعا ن الثم ني من

الخامات او الخر ة

إنتام نبائص المعا ن الثم ني
انتام المعا ن الثم ني قبه المصنعي
انتام الفضي المألي ي (الم لفني) ايى معا ن انان ي
انتام الذهب المأليل (الم لفني) ايى معا ن انان ي او الفضي
انتام البالت ن الم لفن ايى ذهب او فضي او معا ن انان ي
انتام انالص من العناصر المذكورة بالنحب
صنااي ر ائق من المعا ن االمذكورة

112

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 24202إنتاج االلمنيوم
إنتام ا لمن وم من البوكن ت ا لمن ا
انتام ا لمن وم بالتقأل ر الكهربائل من مخيفات ا لمن وم
انتام نبائص ا لمن وم
انتام ا لمن وم قبه المصنع
انتام انالص من العناصر المذكورة بالنحب
صنااي ورق التغي

من األلومن وم الفو ل

انتام اوكن ا لمن وم (الومن ا)
انتام صفائح ا لمن وم (القص ر) كمكونات اول ي
صنااي ر ائق من المعا ن المذكورة
 24203إنتاج الرصاص واللني والقصدير
إنتام الرصاص والزنص والقص ر من الموا الخام
انتام الرصاص والقص ر والزنص بالتقأل ر الكهربائل من مخيفاتها
اإلنتام قبه المصنع ليرصاص والزنص والقص ر
صنااي نبائص الرصاص والزنص والقص ر
انتام انالص من العناصر المذكورة بالنحب
صنااي ر ائق من المعا ن االمذكورة
 24204إنتاج النحاس
إنتام النحاس من الموا الخام
انتام النحاس بالتقأل ر الكهربائل من مخيفات النحاس
صنااي نبائص النحاس
انتام النحاس قبه المصنع
انتام انالص من العناصر المذكورة بالنحب
صنااي ر ائق من المعا ن االمذكورة
 24205إنتاج الكروم والمنجنيل والنيكل
إنتام الكروم والمنجن ز والن كل من الموا الخام أو من األو كن ات
انتام الكروم والمنغن ز والن كل ان ألر ق التحي ل الكهربائل لمخيفات

الكروم والمنغن ز والن كل
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قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

انتام نبائص الكروم والمنغن ز والن كل
انتام الكروم والمنجن ز والن كل قبه المصنع
إنتام الن كل ايل ه ئه ج ائل
انتام انالص من العناصر المذكورة بالنحب
صنااي ر ائق من المعا ن االمذكورة
 24206انتاج اليورانيوم
إنتاح ال وران وم من خامات المعا ن وغ رها من الخامات
صهر وتنق ي ال وران وم
سبي (صب) المعادن

243

سبي (صب) الحديد والصلب

2431
24311

سبي ( صب) الحديد
نبص منتجات قبه تامي من الح
نبص منتجات الح
نبص الح

الي ن أو القابل ليألرق

الرما ي

النكب الكروي لمنبوكات ح

الجراف ت

صنااي األناب ب والموان ر وتجه زاتها من الح
24312

النكب

سبي الصلب ( الفوالذ)
نبص منتجات من الصيب قبه تامي
نبص النبائص الفو ذ ي
صنااي ا ناب ب والموان ر من الصيب بالنبص بالألر المركزي
صنااي ا ناب ب والموان ر من الصيب المنكوب

2432

سبي المعادن غير الحديدية
 24320سبي المعادن غير الحديدية
نبص المنتجات قبه تامي الصنع من ا لمن وم والماغنن وم والت تان وم
والزنص والخارص ن الخ
صب المنبوكات المع ن ي الخف في
صب المنبوكات المع ن ي الثق يي
صب المنبوكات المع ن ي الثم ني

114

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
نبص المعا ن غ ر الح

ه فى والب

صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات

25

صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية والصهاريج والخلانات ومولدات

251

بخار المان
2511

صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية
 25111صناعة اطر اوالهياكل المعدنية لالنشانات واألجلان المعدنية
صنااي األر اواله اكل المع ن ي لالنقاءات واألجزاء المع ن ي أجزاء

كباري جمالونات – صواري – أام ة – أ واس الخ
 25112صناعة الهياكل الصناعية المعدنية

صنااي اله اكل الصناا ي المع ن ي ه اكل األفران ،مع ات الرفع
والمناولي  .....الخ
 25113صناعة المباني سابقه التجهييل من المعادن
تصن ع المبانل الجاهزة ليموا ع ،ووح ات المعارض الخ.
صنااي فواصل مع ن ي لتثب ت الغر واألرض ات
 25114صناعة األبواب الحديدية والنوافذ وأطرها والبوابات
صنااي األبواب الح

ي والنوافذ وأألرها والبوابات

 25115صناعة األبواب والنوافذ والبوابات وأطرها من االلمنيوم
صنااي األبواب والنوافذ والبوابات وأألرها من ا لمن وم
2512

صناعة الصهاريج والخلانات واألوعية من المعادن
 25121صناعة الصهاريج – الخلانات – األوعية المعدنية
صنااي الصهار ج – الخزانات – األوا ي المع ن ي المقابهي من األنواع
التل تم ترك بها كثوابت التخز ن أو ألغراض التصن ع
 25122صناعة األوعية المعدنية للغال المضغوط أو المسيل
صنااي األوا ي المع ن ي ليغاز المضغوأل أو المن ل مثل صنااي أناب ب
البوتاجاز بأحجامها المختيفي الخ
 25123صناعة غاليات ورادترات التدفئة المركلية
صنااي غال ات الت فئي المركز ي
صنااي ار ترات الت فئي المركز ي

115

قسم

مجموعة فرع
2513

فئة

وصف النشاط
صناعة مولدات بخار المان باستثنان مراجل التدفئة المركلية بالمياه

الساخنة

 25131صناعة مراجل توليد البخار
صنااي م ارجل تول بخار الماء وغ ره من أنواع البخار
 25132صناعة معدات أخرى الستخدامها مع المراجل
صنااي المكثفات وموفرات الألا ي ومراجل الم اه ق ة النخوني وأجهزة
جمع وترك ب بخار الماء
 25133صناعة المفاعالت النووية ما عدا معدات فصل النظائر
صنااي المفااالت النوو ي ما ا ا مع ات فصل النظائر
 25134تصنيع قطع للمفاعالت ومولدات البخار للسفن وغيرها
تصن ع ألع ليمفااالت ومول ات البخار لينفن وغ رها
صناعة األسلحة والذخائر

252
2520

صناعة األسلحة والذخائر
 25201صناعة األسلحة الثقيلة
صنااي الم فع ه المحمولي  -أجهزة إألالق ذائ

إألالق الألورب

الصوار خ – أناب ب

– الرقاقات الثق يي – اذفات األلغام المائ ي

 25202صناعة األسلحة الصغيرة
صنااي المن نات – بنا ق الص – البنا ق الخف في
 25203صناعة بنادق ومسدسات هوائية او غالية
صنااي بنا ق ومن نات هوائ ي او غاز ي
 25204صناعة الذخائر الحربية
صنااي الذخائر الحرب ي
 25205صناعة األسلحة للصيد والرياضة والحماية
صنااي األنيحي ليص والر اضي والحما ي
 25206تصنيع العبوات الناسفة مثل القنابل واأللغام والطوربيدات
تصن ع العبوات النانفي مثل القنابل واأللغام والألورب ات
259

صناعة منتجات المعادن المشكلة األخرى وأنشطة خدمات تشكيل

المعادن
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قسم

مجموعة فرع
2591

فئة

وصف النشاط
تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبي والدلفنة وميتالورجيا (علم

المعادن) المساحيق

 25911تشكيل المعادن بالطرق او الكبس او الضغط او السكب والدرفلة
تشكيل المعادن بالطرق او الكبس او الضغط او السكب والدرفلة
 25912انتاج مواد معدنية مباشرة من مسحوق المعادن
المساحيق (علم المعادن)

ميثا لورجيا

انتام موا مع ن ي مباقرة من منحوق المعا ن بالمعالجي الحرار ي او

الضغأل م ثا لورج ا المناح ق
2592

معالجة وطالن المعادن :المعالجة باالالت
 25921معالجة المعادن (مخارط المعادن)
الكتابه ايى المعا ن بانتخ ام أقعي الي زر
المعالجي الحرار ي ليمعا ن
تنظ

المعا ن

تقن ي المعا ن
ثقب وألحن ونحت وتنو ي وألل وخراألي وقحذ وتنظ
من اامال المعا ن

ولحام ..الخ

تيو ن وحفر المعا ن
 25922طالن وتغطية المعادن بمواد الفللية
ألالء المعا ن او معالجتها بالألر قي ا نو ي
تغأل ي المعا ن بموا غ ر مع ن ي مثل الي ائن والألالء
2593

صناعة ادوات القطع والعدد اليدويه واألدوات المعدنيه العامه
 25931صناعة أدوات القطع المستخدمة في األعمال المنللية
صنااي النكاك ن ونصالها والنواأل ر
صنااي امواس وقفرات الحال ي
صنااي المقصات ومقابص القعر
صنااي المالاق بأنوااها والمقاقأل والقوص ..الخ
 25932صناعة العدد اليدوية لللراعة
صنااي الع ال و ي ليزرااي والبنات ن والح ائق والغابات

117

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 25933صناعة األقفال وفصاليات والمفاتي وغيرها
صنااي األ فال ،واأل فال والمفات ح والمفصالت ،وما قابه ذلص ،ومع ات
ليمبانل واألثاث والن ارات الخ.
 25934صناعة ادوات النجارة والحدادة والعدد اليدوية االخرى
صنااي الع

القابيي ليتبا ل ب ن األ وات ال و ي وانل ي المثا ب ولقم

ان ت والن ا ات وقفرات التفر ز وا الخراألي والقألع وما إلى ذلص
صنااي المال أل والمالزم
صنااي الن و

والحربات

صنع ا وات الكبس
صنااي المناق ر ونصالها بما ف ها المناق ر ال ائر ي او منقار النينيي
صنااي األ وات ال و ي مثل كماقي ،والمفكات وغ رها
صنااي النكاك ن والقفرات لقألع ان ت أو األجهزة الم كان ك ي
صنااي صنا ق ولبي و والب (بانتثناء والب النكب)
2599

صناعة منتجات المعادن المشكلة االخرى غير المصنفه فى موضع

أخر

 25991صناعة األوعية اوالبراميل والدالن والعلب والصناديق وما إلى ذلي
صنااي األوا ي اوالبرام ل وال ء والعيب والصنا ق وما إلى ذلص
صنااي الصفائح والعيب ليمنتجات الغذائ ي
صنع ايب الصف ح
 25992صناعة الكابالت المعدنية وما شابه
صنااي الكابالت المع ن ي واقرألي مظفرة وما قابه (ا ا المنتخ مي
ليكهرباء)
صنااي الكابالت غ ر المعزولي او الكابالت المعزولي (ا ا المنتخ مي

ليوصل الكهربائل)

تصن ع موا مصنواي من نيص :أنالص قائكي ون ام من األنالص،
وقوا ات من نيص ،وقباص ،والقماش النيكل وغ رها
صنع النالنل ا ا نالنل نقل الحركي
صنااي النبرنجات (الزنبركات ا ا زنبركات النااات ) بكافي اقكالها
 25993صناعة المسامير والبراغي وما شابه
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي المنام ر بأنوااها ا ا منام ر القالووظ وال باب س
صنااي البراغل الخاصي بان ت وأجزائها
صنع البراغل والمنتجات المقابهي
صنااي البراق م والواقرات والمنتجات المقابهي
 25994صناعة االوانى المنللية اوأطقم المائدة المعدنية
صنااي ا وانى المنزل ي المجوفي مثل الألناجر والقال ات وما قابه
صنااي ا ألباق والصحون
صنااي ألانات التحم ر وا وانى ذات المقابض وغ رها من أ وات
المألبخ
صنااي األجهزة ال و ي الصغ رة التى تنتخ م فى المألبخ
 25995صناعة لوالم الحمامات
صنااي الحمامات واحواض الغن ل والمنتجات المقابهي
 25996صناعة السلع المعدنية لالستعمال المكتبي عدا األثاث المعدني
صناعة السلع المعدنية لالستعمال المكتبي عدا األثاث المعدني
 25999صناعة مواد معدنية مختلفة
صنااي الغالقات المع ن ي
صنااي الخزائن المصفحي أو المقواه وبوابات وأبواب الخزائن المصفحي
وما قابي ذلص
صنع بكرات تمو ج القعر وا ي المظالت وا ألر وا مقاأل المع ن ي
صنع القارات والرتب العنكر ي من المع ن
صنع ا قارات المع ن ي غ ر الكهربائ ي
صنع ا بار ق والقنانل من المع ن
صنع المغناأل س المع نل ال ائم
صناايالمرانى والرفاصات لينفن والخألاأل
ومع ات تجم ع وتثب ت النكي الح
صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

26

صناعة اللوحات والمكونات اإللكترونية

261
2610

صناعة اللوحات والمكونات اإللكترونية
 26100صناعة اللوحات والمكونات اإللكترونية
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وا باز م وا جراس،

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي صمامات ثنائ ه ال و ات ترانزنتورات وتجه زات مماثيه قبه
موصيه ليكهرباء
صنااي المكثفات ا لكترون ي الثابتي أو المتغ رة أو القابيي ليتع ل
صنااي المقاومات ا لكترون ي
صنع المعالجات ال قه
صنااي البألا ات وال وائر اإللكترون ي المألبواي
تحم ل المكونات ايى البألا ات اإللكترون ي المألبواي
صنع اناب ب ا لكترون
صنع الموصالت ا لكترون ه والكابالت
صنع ال وائر المتكاميي (التناظر ي ،الر م ي ،أو المختيألي)
صنااي البيورات اإللكترون ي وأج ازء التجم ع البيور ي
صنااي الميفات اليولب ي ،المفات ح الكهرب ي ومحو ت الألا ي لاجهزة
الكهربائ ي
صنااي بألا ات الوصل (صوت– ف و– أجهزة ن ألره – قبكه –
مو م)

صنااي كابالت الألابعه وكوابل القاقي وكوابل ال و اس بل وغ رها

صنع مكعبات ور ائق الكترون ي مصنعي او نص

مصنعي

صنع ا وات الحث ( ميفات ،محو ت ) الكترون ي
صنع مكونات قاقات العرض( ،بالزما ،ل نل ي ،بول مر)
صنع صمامات مص رة الضوء (ال ي ي )
أنقألي أخر لصنااي اليوحات والمكونات اإللكترون ي
صناعة الحواسيب واألجهلة الملحقة

262
2620

صناعة الحواسيب واألجهلة الملحقة
 26201صناعة الحواسيب
صنااي الحوان ب المكتب ي
صنااي الحوان ب انل ي المحمولي ب توب
صنااي الحوان ب الكب رة
صناايالحوان ب المحمولي و ا مثل P D A
 26202صناعة األجهلة الملحقة للحاسبات
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي مقغالت األ راص المغناأل ن ي ،المقغالت الومض ي وأجهزة
التخز ن األخر
صنااي مقغالت األ راص البصر ي – CD ROM – CDRW
DVD – DVD Rom - RW

صنااي الألابعات
صنااي قاقات العرض الخاص بالحانبات
صنااي لوحات المفات ح
صنااي جم ع أنواع كمال ات الفارة وذراع الق امي وأجهزة تح

موضع

العالمات ايى القاقي
صنااي خا م الحانبات انل ي
صنااي المانحات الضوئ ي قاميه مانحات باركو الضوئ ي
صنااي ارئات البألا ي الذك ي
صنااي آ ت تجه ز الب انات آل ا من النوع الر مل أو التناظري أو
المختيأل
صنااي ا جهزة متع ة ا غراض والتل تقمل فاكس ونكانر وألابعي
صنااي قاقات الحانوب الألرف ي مثل أجهزة الصر

انلل ،ونقاأل

الب ع بقرأل ا م تقغ يها آل ا
صنااي اجهزة العرض الخاصي بالكمب وتر
تصن ع خوذ الوا ع ا فتراضل
صناعة معدات االتصاالت

263
2630

صناعة معدات االتصاالت
صنااي مع ات ا تصا ت التل تنتخ م لنقل إقارات إلكترون ا ابر
األنالص أو ان ألر ق الهواء مثل ال ار و والبث التيفز ونل ومع ات

ا تصا ت الالنيك ي.

 26301صناعة أجهلة اإلرسال التليفليونى واإلذاعى
صنااي أجهزة اإلرنال التي فز ونى واإلذااى
صنع اجهزة انتو و ال ار و والتيفز ون ومع ات البث ،بما ف ها كام رات

التيفز ون

تصن ع مع ات التيفز ون الكابيل
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قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

 26302صناعة أجهلة الهاتف وما يماثله
صنااي أجهزة التي فون
صنااي أجهزة التيغ ار
صنااي الهوات

الخيو ي

صنااي مع ات أجهزة التي فون المحمول
صنااي الهوات

الالنيك ي

صنع اجهزة ا نت ااء ( ب جر)
 26303صناعة معدات وسائل االتصال
صنااي أجهزة التبا ل ليفروع الخاصي PBX
صنااي أجهزة الهات

والفاكنات قاميه آلي تيقى المكالمات التي فون ي

وتنج يها
صنااي هوائ ات اإلرنال واإلنتقبال
صنااي أجهزة التحو ل ليمكاتب المركز ي
صنااي أجهزة اإلتصا ت الر م ه واألجهزه النا يه ليب انات من أجهزة
القبكات مثل الموجهات  ،المنافذ  ،المنارات
صنااي أجهزة المو مات ومع ات النقل
تصن ع أجهزة تعمل باألقعي تحت الحمراء (مثل أجهزة التحكم ان بع
صنااي نظم إنذار ض النر ي والحر ق والتى تقوم بجرنال إقارات
لمحألي الم ار بي
صنااي أجهزة ا تصال باأل مار الصناا ه
صناعة االجهلة االلكترونية االستهالكية

264

صناعة االجهلة االلكترونية االستهالكية

2640
26401

صناعة اجهلة الراديو
صنااي اجهزة ال ار و

 26402صناعة التليفليونات
صنااي التي فز ونات
صنااي قاقات العرض التي فز ون ي
 26403صناعة اجهلة تسجيل الصوت
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي أجهزة تنج ل الصوت ايى قرائأل
صنااي أجهزة التنج ل نواء كانت ليتنج ل أو إاا ة ارض التنج ل
 26404صناعة أجهلة التسجيل المرئية
صنااي أجهزة التنج ل المرئ ي الف و
صنااي كام رات الف و المنزل ي
 26405صناعة مشغالت األسطوانات المدمجة DVD ،CD
صنااي مقغالت األنألوانات الم مجي DVD ،CD
 26406صناعة اجهلة مساعدة لمعدات التسجيل
صنااي انظمه النمااات
صنااي مكبرات الصوت فل ان ت المون ق ي وانظمه التخاألب
الجماه ري

صنااي الم كروفونات
صنااي مع ات النت ر و
صنااي الماك نات الكار وك ي (اجهزة ليغناء الجماال)
صنااي نمااات الرأس (ايل نب ل المثال ال ار و واألنتر و والحانب

انلل)

 26407صناعة االجهلة االلكترونية االستهالكية االخرى
صنااي الصنا ق المون ق ي
صنااي لوحات تقغ ل العاب الف و
 26408صناعة قطع الغيار للمعدات المذكورة
صنااي ألع الغ ار ليمع ات المذكورة فل هذا الفصل
صناعة ادوات ومعدات القياس والتحقق واالختبار والمالحه وصناعة

265

الساعات بأنواعها
2651

صناعة معدات القياس والتحقق واالختبار والمالحة والتحكم
 26511صناعة األجهلة المستخدمة فى المالحة الجوية والبحرية والمساحة
صنااي ا محركات الألائرات
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي األجهزة المنتخ مي فى المالحي والرص الجو

لعيم ألب عي

ا رض وغ رها من ا وات واألجهزة ذات الصيي مثل ا وات المناحي
ومنها أجهزة اس الزاو ا ت و ول ت وأ وات لالوت ان ن ا أو ليه رولوج ا

ومقا س لالبعا و أجهزة ليأل ران ا تومات كى وأ وات لين ربا
صنع أجهزة النظام العالمل لتح

الموا ع

صنااي أجهزة ال ار ار وأجهزة التحكم الالنيكى ان بع
صنع مع ات الق اس والتنج ل (مثل تنج ل الأل ران)
صنع مع ات البحث وا نتكقا

والمالحي والأل ران والمع ات البحر ي

بما فل ذلص اوائ ا رقا الصوت ي
 26512صناعة المجاهر والميكروسكوبات غير البصرية (االلكترونية)
صنااي المجاهر والم كرونكوبات غ ر البصر ي
 26510صناعة أجهلة قياس المقادير والكهربان
صنااي ا

اس واختبار الكهرباء وا قارات الكهربائ ي بما فل ذلص

غراض ا تصا ت
صنااي ا ا ات الكهرباء وا ا ات ام ا ات الم اه أو الغاز
 26516صناعة اجهلة التحكم االتوماتيكي
صنااي مقا س الأل
صنااي أ وات وأجهزة لق اس الت ق أو ا رتفاع أو الضغأل أو غ رذلص
من المتغ رات فى النوائل أو الغازات مثل مقا س الضغأل المانومتر
صنع اجهزة التحكم بالنار او اليهب
صنع اجهزة التحكم باله رول ص
 26515صناعة االدوات واألجهلة المستخدمة الغراض القياس والتحقق
واالختبار االخرى

صنااي أجهزة كق

ا قعااات

صنااي أ ت وأجهزة ختبار الخواص الف ز ائ ي ليموا
صنااي أجهزة كق

الكذب

صنع ا وات مختبر المقا س والمواز ن ،وحاضنات ،والمختبرات المتنواي

الخ.

صنااي أ وات تحي ي ي مثل مع ات تحي ل ال م
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنع مع ات كق

الحركي

صنع اجهزة الر ابي الب ئ ي والضبأل انلل لالجهزة
تصن ع أجهزة الكق

ان األلغام ،وليكق

ان المعا ن

صنااي النبكتروم ترز
تصن ع جهاز اس ننبي الرألوبي
صنع مواز ن الح اررة فل النائل الزجاجل (بانتثناء ألب ي)
صنع أ وات لارصا الجو ي
تصن ع مع ات ا ختبار نبعاثات الن ارات
2652

صناعة الساعات بأنواعها
 26521صناعة ساعات اليد
صنااي جم ع ا نواع من نااات ال والج ب
 26522صناعة الساعات الكبيرة
صنااي النااات الكب رة
 26523صناعة الساعات التى تركب فى لوحات األجهلة
صنااي النااات التى تركب فى لوحات األجهزة
 26524صناعة اطر ساعات اليد و الجيب و الساعات الكبيرة
صنااي األر نااات ال

والج ب والنااات الكب رة بما ف ها الظرو

المصنواي من المعا ن النف ني
 26525صناعة معدات تسجيل الوقت
صنااي ا ا ات موا

الن ارات

صنااي نااات الو ت
صنااي نااات ختم الو ت والتار خ
صنااي مفات ح التو ت
 26526صنع مفاتي التوقيت واالجهلة االخرى
صنع مفات ح التو ت وا جهزة ا خر التل تقمل نااات ليو ت او
المتزامني مع الو ت
 26527صناعة أجلان الساعات بأنواعها
صنااي ا الحركي لجم ع أنواع النااات
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي النوابض  -ا حجار – الم نا – العقارب و غ ر ذلص من
ا جزاء
صناعة اجهلة االشعة واالجهلة الطبية والعالجية

266
2660

صناعة اجهلة االشعة واالجهلة الكهربائية الطبية والعالجية
 26601صناعة أجهلة و معدات االشعة بأنواعها
صنااي أجهزة ومع ات تقوم ايى انتخ ام ا قعي بأنوااها لالغراض
الصناا ي او الألب ي او البحث ي مثل اقعي ب تا وجاما وا قعي الن ن ي

واقعي الي زر الألب ي

 26602صناعة االجهلة الطبية االلكترونية
صنااي أجهزة تصو ر بالرن ن المغناأل نى
صنااي أجهزة فوق صوت ي ألب ي
صنااي اجهزة تقو ي النمع (نمااات ا ذن )
صنااي اجهزة منظمات ضربات القيب
صنااي مانحات التصو ر المقألعل المحونب (نل تل نكانر)
صنااي مانحات التصو ر المقألعل با نبعاث البوزوترونل (ب اي ت

نكانر)

صنااي اجهزة تخأل أل القيب (الكترو كار ج ار )
صناع مع ات المنظار ال اخيل (ان ونكوب)
صنااي اجهزة الي زر الألب ي
صنااي مع ات معالجي ا غذ ي والحي ب با قعاع
انقألي اخر لصنااي المع ات الألب ي والجراح ي وأجهزة تقو م ا اضاء
صناعة االدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي

267
2670

صناعة االدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي
 26701صناعة العدسات والمناشير (عدا الخاصة بطب العيون)
صنااي الع نات والمناق ر
 26702صناعة مناظير ومجاهر
صنااي المجاهر البصر ي  ،ومناظ ر وتينكوبات
صنااي المناظ ر المنتخ مي فى تح
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 26703صناعة كاميرات التصوير الرقمية والفوتوغرافية (الفلمية)
صنااي كام رات التصو ر الفيم ي
صنااي كام رات التصو ر الر م ي
 26704صناعة اجهلة العرض البصرا
صنااي أجهزة ارض أقعي الي زر ا حتفال ي
صنااي أجهزة العرض الن نمائى ،واجهزة ارض القرائح
صنااي اجهزة ايو ي لعرض القفاف ات
 26705صناعة اجهلة بصرية اخرى
صنع ا جهزة البصر ي ليق اس والفحص (اجهزة م ار بي الحر ق ،مع ات
التصو ر الضوئل ،مع ات ا كتقا )
صنع اجهزة بصر ي لتح

المو ع

صنع ا وات بصر ي ليمقارني
صنع ا وات بصر ي بالضبأل الم كان كل
تصن ع األ وات البصر ي المكبرة
صنااي الم ار ا الألب ي
ألالء وصقل الع نات
أنقألي أخر لصنااي ا وات البصر ي و مع ات التصو ر الفوتو
غرافى
صناعة وسائط (وسائل) االعالم المغناطيسية والبصرية

268
2680

صناعة وسائط (وسائل) االعالم المغناطيسية والبصرية
 26800صناعة اشرطة وديسكات للتسجيل السمعية والبصرية
صنع اقرألي (ت ب) النمع ي والف و الفارغي
صنااي أقرألي الكان ت النمع ي والف و الفارغي
صنااي ا راص الحانوب ي الصيبي الفارغي
صنع األ راص الضوئ ي الفارغي
صنااي ونائأل ا راص الصيبي
صناعة المعدات الكهربائية

27
271

صناعة المحركات والمولدات والمحوالت الكهربائيه وصناعة أجهلة
توليع الكهربان والتحكم فيها
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قسم

مجموعة فرع
2710

فئة

وصف النشاط
صناعة المحركات والمولدات والمحوالت الكهربائيه وأجهلة توليع

الكهربان والتحكم فيها

 27101صناعة المحوالت والمولعات الكهربائية
صنااي محو ت التوز ع الكهربائ ي
صنع محو ت اجهزة اليحام
صنع محو ت مصاب ح الفيورننت
صنع محو ت فرا ي لمحألات توز ع الألا ي الكهربائ ي
صنع منظمات الفولت ي لينقل والتوز ع
 27102صناعة المولدات والمحركات الكهربائية
صنع المحركات الكهربائ ي (ا ا محركات ا حتراق ال اخيل)
صنااي األقم المول ات (ا ا المول ات التورب ن ي )
تصن ع مول ات الألا ي (بانتثناء الت ار المتناوب لقحن البألار ات
ومحركات ا حتراق ال اخيل)
صنع األقم محركات المول ات
 27103صنع معدات مساعدة للمولدات والمحركات الكهربائية
ل

المحركات ايى انس صناا ي

صنع األعات ال وائر الكهربائ ي
تصن ع مكثفات ت فق ليت ار (لتوز عها ايى منتو الجه (الفولت ي)
المأليوبي )
صنع لوحات التحكم فل توز ع الألا ي الكهربائ ي
صنع مب ت (مناوبات) الألا ي الكهربائ ي
صنع اناب ب جهزة لوحات المفات ح الكهربائ ي
صنع الف وزات الكهربائ ي
صنع مع ات تب ل الألا ي
صنع مفات ح الألا ي الكهربائ ي (ا ا ا زرار والكبنات)..
صناعة البطاريات والمركمات

272
2720

صناعة البطاريات والمركمات
 27201صناعة الخاليا االولية والبطاريات االولية
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي الخال ا ا ول ي والبألار ات ا ول ي مثل خال ا تحتوي ثانل
اكن المنغن ز او ثانل اكن الزئبق او ثانل اكن الفضي
 27202صناعة المركمات الكهربائية وأجلائها
صنااي المركمات الكهربائ ي
صنااي الفواصل وا وا ي وا غأل ي
 27203صناعة البطاريات الجافة
صنااي البألار ات الجافي العا ي
 27204صناعة البطاريات االخرى
صنااي البألار ات الحامض ي المكوني من رصاص أو ن كل وكا وم أو
ن كل أو ح
صنااي بألار ات الي ث وم
صنااي البألار ات القابيي ليقحن
صنااي بألار ات ذات خال ا رألبي
صنااي بألار ات NICAD
صنااي بألار ات NIMH
صناعة األسالي والكابالت وتوصيالت االجهلة

273
2731

صناعة كابالت االلياف البصرية
 27310صناعة كابالت االلياف البصرية
صنااي أنالص وك بالت األل ا

الصور الح ي
2732

البصر ي الخاصي بنقل الب انات او نقل

صناعة األسالي والكابالت اإللكترونية والكهربائية االخرى
 27320صناعة األسالي والكابالت اإللكترونية والكهربائية االخرى
صنااي األنالص الكهربائ ي المعزولي والمصنواي من الفو ذ أو النحاس

أو ا لومن وم
2733

صناعة اجهلة االسالي الكهربائية
 27331صنع اجهلة لقطع ووصل التيار الكهربائي
تصن ع ضبان التوص ل ليحافالت ،والموصالت الكهربائ ي (بانتثناء

مجمواي المفات ح الكهربائ ي)
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي واألع الت ار ان التنرب ا رضل
صنااي حامالت اليمبات
صنااي مانعات الصوااق والميفات الكهربائ ي
صنااي مفات ح ال وائر الكهربائ ي (مثل مفات ح ا نضغاأل ومفات ح الكبس
ومفات ح التقغ ل النر ع ور ش القفل)
صنااي المنافذ والمقابس الكهربائ ي
 27332صنع صناديق وانابيب لالسالي الكهربائية
صنااي صنا ق األنالص الكهربائ ي (مثل صنا ق المفات ح والمخارم
والوصالت)
صنااي األناب ب واليوازم الكهربائ ي
صنااي اام ة النقل واألجهزة
صنااي اجهزة نيك ي غ ر الحاميي ليت ار متضمني صنا ق الموصالت
البالنت ك ي ولوحات الواجهي وترك بات خألوأل ا ام ة وما قابه ذلص
صناعة معدات اإلضانة الكهربائية

274
2740

صناعة معدات اإلضانة الكهربائية
 27401صناعة المصابي الكهربائية
صنااي المصاب ح الكهربائ ي ذات القع رات المع ن ي ،ومصاب ح
الفيورننت ومصاب ح فوق البفنج ي ومصاب ح ا قعي تحت الحمراء
والمصاب ح القون ي وترك باتها
صنااي الكقافات
صنااي صوااق الحقرات
صنااي اجهزة مصاب ح اإلضاءة لونائل النقل مثل مصاب ح الألائرات
والن ارات والمراكب والنفن
صنااي مجمواات إضاءة قجرة ا الم ال
 27402صناعة معدات اإلضانة الكهربائية
صنااي مع ات مصاب ح إضاءة القوارع (ا ا اقارات المرور)
صنااي المنارات (كرب  ،كهرباء ،غاز ،بنز ن ،كاز)
صنااي مع ات الموا الكهربائ ي
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي مع ات المصباح المكتبل
صنااي الثر ات
صنااي مع ات مصاب ح النقو
 27403صناعة معدات االضانة غير الكهربائية
صنااي مع ات ا ضاءة غ ر الكهربائ ي (فوان س غاز او كاز ..او التل
تعمل بالبألار ي..الخ)
صناعة األجهلة المنللية

275
2750

صناعة األجهلة المنللية
 27501صناعة االجهلة الكهربائية المنللية
صنااي الثالجات الكهربائ ي والمجم ات والمبر ات
صنااي الغنا ت الكهربائ ي بمقاناتها المختيفي
صنااي غنا ت األألباق
صنااي المكانس الكهربائ ي
صنع المراوح المنزل ي المتنقيي
صنااي األجهزة الكهربائ ي لتيم ع األرض ات
صنااي مكائن التخيص من النفا ات
صنااي مألاحن التوابل والخالألات واصارات الفواكه الكهربائ ي
فتاحات ايب كهربائ ي
صنااي ماك نات الحال ي الكهربائ ي وفرش ا ننان الكهربائ ي واجهزة

قخص ي اخر

قاحذات نكاك ن كهربائ ي
 27502صناعة األجهلة المنللية الكهروحرارية
صنااي البألان ات الكهربائ ي
صنااي أجهزة التنخ ن الكهربائ ي
صنااي مجففات القعر (الن قورات) وا مقاأل والفراقل والمجع ات
الكهربائ ي
صنااي المكاو الكهربائ ي
صنااي الم افئ الكهربائ ي المتنقيي
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي أجهزة المألابخ الكهربائ ي أفران كهربائ ي
صنااي أفران الم كرو
صنااي أجهزة محمصات الخبز تونتر
صنااي أجهزة لعمل القهوة والقاي
صنااي القوا ات الكهربائ ي
صنااي مقاومات التنخ ن الكهربائل
 27503صناعة اجهلة الطبخ والتدفئة المنللية غير الكهربائية
صنااي الم افئ والألباخات غ ر الكهربائ ي
صنااي موا غ ر كهربائ ي بالغاز
صنااي أجهزة غ ر كهربائ ي لتنخ ن الم اه
صنااي مع ات الألبخ وتنخ ن ا ألباق المنزل ي غ ر الكهربائ ي
صناعة المعدات الكهربائيه األخرى

279
2790

صناعة المعدات الكهربائيه األخرى
 27900صناعة المعدات الكهربائيه األخرى
صنااي اجهزة قحن البألار ات الجافي
صنااي أجهزة فتح وغيق األبواب الكترون ا
صنااي األجراس الكهربائ ي
صنااي ماك نات التنظ

التى تعمل باألقعي فوق الصوت ي (ا ا اجهزة

المختبرات وألب ا ننان)
صنع ن ار ر بغ (تنم ر لون البقرة)
صنااي المحو ت فل الحالي الصيبي ،والمع ت ،وخال ا الو و واجهزة
ام ا ات الألا ي المنتظمي وغ ر المنتظمي
صنااي اجهزة ام ا ات الألا ي الكهربائ ي المنتمرة
صنااي مكثفات ا ن فاع (ا ا موزاات منتو الفولت ي)
صنااي أنالص المع ات واألنالص الممت ة ومجمواات األنالص
الكهربائ ي األخر العازلي والموصيي
صنااي أ ألاب الجراف ت الكهربائ ي والكربون والموصالت ومنتجات

الكربون والجراف ت الكهربائ ي

132

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي منراات الجن مات
صنااي المكثفات الكهربائ ي  ،والمقاومات والمكونات المماثيي
صنااي المغناأل س الكهربائى
صنااي أجهزة التنب ه الكهربائ ي المنتخ مي فى األغراض المختيفي
(صفارات اإلنذار)
صنااي اليوحات الكهربائ ي المنتخ مي لتنج ل نتائج المبار ات
صنااي اإلقارات الكهربائ ي
صنااي مع ات اإلقارات الكهربائ ي المنتخ مي فى تنظ م المرور
صنااي العوازل الكهربائ ي ا ا المصنواه من الخز والص نى والي ائن
صنااي مع ات اليحام الكهربائ ي متضمني أ وات اليحام المحمولي و ا
صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر

28

صناعة اآلالت متعددة االغراض

281
2811

صناعة المحركات والتوربينات باستثنان محركات الطائرات والسيارات

والدراجات النارية

 28111صناعة محركات االحتراق الداخلى ذات المكابس
صنااي المحركات البحر ي
صنااي محركات األرات النكص الح

ي

 28112صناعة قطع محركات االحتراق الداخلى ذات المكابس
صنااي صمامات النحب والعا م ليمحركات ذات ا حتراق ال اخيى
تصن ع المكابس وحيقات المكابس ،والكاربور تر ذلص بالننبي لجم ع
محركات ا حتراق ال اخيل ومحركات ال زل الخ
 28113صناعة التوربينات وقطعها
صنااي تورب نات تعمل بالبخار
صنااي تورب نات ه رول ك ي و وال بها والنواا ر والنوا ل واجزاء
المنظمات
صنااي تورب نات تعمل بالر اح
صنااي التورب نات الغاز ي ا ا المخصصي لالنتخ ام فى محركات

الألائرات

 28114صناعة مجموعات واطقم التوربينات
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي اجهزة المحركات التر ي
صنااي األقم تورب نات المراجل

2812

صناعة المعدات التى تعمل بطاقة الموائع (السائلة)
 28121صناعة مكونات المحركات الهيدروليكية والهوائية
صنااي المضخات اله رول ك ي
صنااي مكونات االمحركات اله رول ك ي
صنااي ا نألوانات اله رول ك ي والهوائ ي
صنااي صمامات وخراأل م (هوزات) المحركات المذكورة
 28122صناعة معدات تحضير الهوان تستخدم فى االنظمة الهوائية
صنااي مع ات تحض ر الهواء تنتخ م فى ا نظمي الهوائ ي
 28123صناعة نظم الطاقة السائلة
صنااي نظم الألا ي النائيي (رافعات بضغأل الز ت)
 28124صناعة معدات نقل الحركة الهيدروليكية
صنااي مع ات نقل الحركي اله رول ك ي

2813

صناعة المضخات والضواغط والحنفيات والصمامات االخرى
 28131صناعة مضخات الهوان والغال ومضخات تفريغ الهوان
صنااي مضخات الهواء والغاز ومضخات تفر غ الهواء
 28132صناعة مضخات السوائل سوان كانت مثبتة او غير مثبتة على اجهلة
القياس

صنااي مضخات النوائل نواء كانت مثبتي او غ ر مثبتي مع اجهزة
الق اس
 28133صناعة المضخات لتثبيتها على محركات االحتراق الداخلي:
صنااي المضخات لييز ت ،اوالماء او الو و ليمركبات
 28134صناعة الحنفيات والصمامات الصناعية ،بما فيها الصمامات المنظمة
صنااي الحنف ات والصمامات الصناا ي ،بما ف ها الصمامات المنظمي
 28135صناعة حنفيات ومحابس وصمامات لالدوات الصحية
صنااي حنف ات ومحابس وصمامات لال وات الصح ي
صنااي حنف ات ومحابس ليت فئي
 28136صناعة مضخات يدوية
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي مضخات و ي

2814

صناعة المحامل والتروس واجهلة التعشيق ونقل الحركة
 28141صناعة كرات البولبرنج وواالسطوانات المعدنية وقطعها
صنااي كرات البولبرنج ومحامل وا نألوانات المع ن ي و ألعها
 28142صناعة معدات نقل القوى الميكانيكية مثل اذرع التدوير واعمدة نقل
الحركة

صنااي مع ات نقل الحركي :الكرنص ،كام قفت ،كرانص قافت
صنااي اغأل ي المحامل وكرانل التحم ل العا ي
صنااي الج ر واجهزة التعق ق وايب التروس واجهزة تغ ر النراي
ا خر
صنع المعققات الكيتقات ومجمواات نقل الحركي
صنع الح افات ال وال ب المنظمي ليحركي والبكرات
صنااي نالنل وصل المنتو ي
صنااي نالنل نقل الحركي
2815

صناعة االفران وافران الصهر ومواقد افران الصهر
 28151صنع االفران الكهربائية لالغراض الصناعية والمختبرات ،تشمل المواقد
صنع ا فران الكهربائ ي لالغراض الصناا ي والمختبرات ،تقمل الموا
صنع اجهزة اقعال ا فران
 28152صنع السخانات والمدافئ الكهربائية الثابتة
صنع الم افئ الكهربائ ي الثابتي ،وأجهزة الت فئي الكهربائ ي

حواض

النباحي
 28153صنع ومعدات التسخين والتدفئة المنللية غير الكهربائية الدائمة
صنع ومع ات ليت فئي المنزل ي غ ر الكهربائ ي ال ائمي ،مثل

مع ات

الت فئي بالنو ر ،او بالبخار او الز ت او الألا ي القمن ي
 28154صنع االكوار المنللية الكهربائية وغير الكهربائية
صنع األكوار المنزل ي الكهربائ ي وغ ر الكهربائ ي (اجهزة لضخ الهواء

الناخن ،مضخات ح اررة)

 28155صناعات اخرى خاصة بالمواقد
صنااي مع ات مناولي الو و الم كان ك ي وفرغات الرما انل ي
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قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

صناعة معدات الرفع والمناولة

2816
28161

صنع ماكنات الرفع والمناولة والتحميل والتفريغ االلية واليدوية
صنااي بكرات وا ت رفع وروافع ذات ترس وروافع الن ارات (ونش)
صنع ابرام الحفر والرافعات والكر نات واألر الرافعات المتنقيي حامالت
ايى الجانب ن
صنع اربات نقل نواء مثبت اي ها رافعي او

ذات ي ال فع ام  ،من

النوع المنتخ م فل المصانع وتقمل اربات النقل ال و ي
صنع آ ت الرفع الم كان ك ي او الروبوت المنتخ م فل المصانع،
مصممي خص صاً ليرفع والمناولي
 28162صناعة المصاعد والساللم المتحركة
صنااي المصاا والناللم وا رصفي المتحركي
صنااي التيفر ص
 28163صناعة القطع المخصصة لمعدات الرفع والمناوله
صنااي القألع المخصصي لمع ات الرفع والمناوله
2817

صناعة األالت المكتبيه ما عدا الحواسيب اآلليه والمعدات الملحقة بها
 28171صناعة اآلالت الكاتبة
صنااي آ ت كاتبي و ي أو كهربائ ي
صنااي اجهزة ألبااي الق كات
 28172صناعة اآلالت الحاسبة
صنااي ان ت الحانبي اإللكترون ي ال و ي أو المكتب ي
صنااي ان ت جمع ا ر ام وآ ت تنج ل النق
 28173صناعة آالت نسخ بالتصوير
صنااي أجهزة ننخ تصو ري تحتوي ايى نظام مرئل وأجهزة ننخ

حراري

 28174صناعة اآلالت والمعدات المكتبيه االخرى
صنااي آ ت ا مالء وت ق الكيمات
صنااي آ ت صر التذاكر
صنااي آ ت تصن
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وا ول

النقو المع ن ي

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي آ ت بري األ الم
صنااي آ ت تثق ب األوراق
صنااي آ ت ت ب س األوراق وخيع ال باب س
صنااي لوحات الكتابي بانوااها
آ ت تجي من النوع المكتبل
صنااي آ ت ا ختزال
صنااي آ ت البر

العناو ن..الخ)

(ختم وفرز وفتح وتصن

وآ ت ألبع

صنع آ ت فرز ا صوات
صنع آ ت توز ع ا قرألي
تصن ع كاتر ج حبر التصو ر
2818

صناعة العدد اليدوية التى تدار بالطاقة
 28180صناعة العدد اليدوية التى تدار بالطاقة
صنااي المنقار ال ائر
صنااي مثا ب ( ر ل)
صنااي ا ت صنفرة تعمل بالألا ي
صنااي ال اق (مألر ي) تعمل بضغأل الهواء
صنااي اجهزة التيم ع
صنااي مح ات المنارات (روترز)
صنااي المألاحن
صنااي اجهزة الت ب س الهوائ ي
صنااي اجهزة لضرب المنام ر (برقام) تعمل بضغأل الهواء (تونص)
صنااي المقاقأل
صنااي المقصات الكب رة ومقصات المعا ن والقواألع ال قي
صنااي مفات ح الربأل بالضغأل
صنااي ماكني تثب ت المنام ر تعمل بضغأل البارو

2819

صناعة االالت االخرى متعددة االغراض
 28191صناعة آالت تبريد وتجميد صناعية (غير منللية)
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي ثالجات العرض او ثالجات الب ع ليتجم والتبر تقمل ال ب
فر زر باقكالها المختيفي تقمل صنااي المكونات ا نان ي
صنااي اجهزة ومع ات التك
صنع المراوح غ ر المنزل ي
 28192صناعة الموالين باختالف اشكالها واستخداماتها عدا الحساسة
صنااي مواز ن المنازل
صنااي مواز ن المحالت
صنااي مواز ن بمنصات
صنااي المواز ن ليوزن المنتمر
صنااي المواز ن لمنصات وزن القاحنات الخ من المواز ن
 28193صناعة االت واجهلة التنقية والترشي للسوائل
صنااي ا ت واجهزة التنق ي والترق ح لينوائل
 28194صنع معدات لرش السوائل او المساحيق
صنع من نات رش الألالء
صنع مع ات األفاء الحر ق
صنع آ ت التنظ

والنحق بالرمال

صنع آ ت التنظ

بالبخار وغ رها

 28195صنع آالت التعبئة والتغليف
صنااي ا

ت التل تنتخ م فل تعبئي واغالق وختم او ن

صنااي ا

ت التل تنتخ م فل لصق العالمي التجار ي ايى العبوات

 28196صناعة االالت الخاصة بتنظيف االوعية او تجفيفها او اشباع
المشروبات بالغال

ا وا ي او تجف فها

صنااي ا

ت الخاصي بتنظ

صنااي ا

ت الخاصي باقباع المقروبات بالغاز

صنااي ا ت ومع ات التقأل ر والتكر ر
 28197صناعة االت ومعدات التقطير والتكرير
صنااي ا ت ومع ات التقأل ر والتكر ر ليبترول
صنااي ا ت ومع ات التقأل ر والتكر ر ليصنااات الك ماو ي
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي ا ت ومع ات التقأل ر والتكر ر ليصنااات الغذائ ي
 28199صناعة االالت االخرى متعددة االغراض
صنااي محو ت الح اررة
صنااي ا ت انالي الهواء او الغازات
صنااي مول ات الغاز
صنع آ ت الصقل وغ رها من موا ال لفني وانألواناتها (ا ا آ ت صقل
المعا ن والزجام)
صنااي ا ت ومع ات الألر المركزي ا ا ف ارزات القق ة ومجففات
المالبس
صنااي الكانك تات وموا اليصق والتثب ت من ا ة موا او من ا ة
ألبقات من نفس الما ة
صنااي ماكنات الب ع ا ل ي
صنااي اجزاء من ا

ت التل تنتخ م لالغراض العامي

صنااي المراوح ليتهو ي الكهربائ ي لالنتعما ت المختيفي فل الصنااي
ا ا المنزل ي
صنع ا وات الخاصي بالضبأل والق اس وا وات المقابهي من ا وات
الخاصي بالم كان كل ا ا ا جهزة البصر ي
صنااي ا ت اليحام الغ ر كهربائ ي
صناعة االالت المتخصصة االغراض

282
2821

صنع االالت اللراعية وآالت الحراجة
 28211صناعة الج اررات التي تستخدم في اللراعة والغابات (الحراجة)
صنااي الج اررات التل تنتخ م فل الزرااي والغابات (الحراجي)
صنع الج اررات التل تناق بال مق اً ايى ا

ام

 28212صناعة مقطورات او شبه مقطورات ذاتيه التحميل وذاتيه التفريغ
صنااي مقألورات او قبه مقألورات ذات ه التحم ل وذات ه التفر غ
 28213صناعة االت قص العشب بالحقول او حدائق المنالل
صنااي ا ت ص العقب بالحقول او ح ائق المنازل
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 28214صناعة االالت المستخدمة في اللراعة والبستنه والغابات لتجهيل التربة
اللراعية

صنااي المحار ث
صنااي آ ت التنم
صنااي ا ت المنتخ مي فل البذار
صنااي ا ت التمق أل والتنو ي
 28215صناعه االت الحصاد والدراس
صنااه ا ت الحصا
صنااه ا ت ال راس
صنااه ا ت الفرز ...الخ
 28216صناعة االالت والمعدات اللراعية المتنوعة
صنع آ ت لترب ي ال واجن
صنع آ ت لترب ي النحل
صنع مع ات لتجه ز العي
صنااي ا ت التنظ

والب ض ا ا الحبوب

والفرز والتصن

والت ر ج ليمحاص ل والفواكه

صنااي ا ت حيب الماق ي
صنااي ا ت الرش لالنتخ ام الزراال
صنااي ا ت كبس البا ت
2822

صنع آالت تشكيل المعادن والعدد اآللية
 28221صناعة العدد االلية التي تستخدم في تشكيل المعادن او المواد االخرى
صنااي الع ا ل ي التل تنتخ م فل تقك ل المعا ن
صنااي الع

ا ل ي التل تنتخ م فل الموا ا خر

(الخقب او

ا حجار او الفي ن والعظام والمألاأل المقنل والي ائن الصي ة والزجام
البار وما الى ذلص قاميي) بما فل ذلص التل تنتخ م اقعي الي زر او
الموجات فوق الصوت ي او ا واس البالزما او النبض المغناأل نل
 28222صناعة العدد االلية للخراطة
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي الع

ا ل ي ليخراألي المنتخ مي فل الت و ر والتثق ب والتفر ز

والنحج والحفر والنن
 28223صناعة العدد االلية المستخدمة في التشكيل بالختم او الكبس
صنااي الع ا ل ي المنتخ مي فل التقك ل بالختم او الكبس
صنااي مكابس التخر م
صنااي مكابس التخر م والمكابس المائ ي واله رول ك ي وامألارق تقك ل
المعا ن وآ ت تقك ل اخر
 28224صنع آالت السحب
صنع آ ت النحب ول

الخ وأل او صنااي ماكنات ا نالص

 28225صناعة االت ثابتة للتسمير او التدبيس او التغرية
صنااي ا ت لتجم ع الخقب أو الفي ن أو العظام أو المألاأل الصي أو

الي ائن المماثيي بالمنام ر أو ال باب س أو التغر ي

 28226صناعة حفارات دوارة ثابتة لبرشمة او برادة او تقطيع المعادن
صنااي حفارات وارة ثابتي لبرقمي او ب ار ة او لتقأل ع المعا ن
 28227صناعة العدد االلية االخرى
صنع المكابس لصنااي الواح الخقب الحب بل
صنع آ ت الأليل الكهربائل
صنااي الع ا ل ي ا خر
 28228صناعة أجلان ولوالم العدد اآللية
صنااي أجزاء ولوازم الع
القغل الظرو

انل ي المصنفه فل هذا الفصل وحوامل

وصفائح ا نتنا ورؤوس التقن م وميحقات خاصي

بالع انل ي
2823

صناعة االالت التي تستعمل في الميتالورجيا
 28230صناعة االالت التي تستعمل في الميتالورجيا
صنااي آ ت ومع ات مناولي المعا ن الناخني وتقمل محو ت و والب
نبص ومغار
المعا ن

صنع مع ات ل

2824

صب وا ت صب من النوع المنتعمل فل منابص
وألحن وصهر وانألوانات لي رفيي

صناعة اآلالت لعمليات التعدين واستغالل المحاجر والتشييد
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 28241صناعة آالت الرفع والمناولة المستمرة والمصممة خصيصا الستخدامها
تحت األرض

صنااي آ ت الرفع والمناولي المنتمرة والمصممي خص صا نتخ امها

تحت األرض فل المناجم مثل النقا ت

 28242صناعة معدات التثقيب والقطع والحفر وحفر االنفاق والتنقيب
صنااي مع ات التثق ب والقألع والحفر وحفر ا نفاق والتنق ب نواء
كانت تنتخ م تحت األرض ام
 28243صناعة آالت معالجة المعادن
صنااي آ ت معالجي المعا ن بالفرز أو الغربيه أو الفصل أو الغنل أو
النحق أو الألحن
 28244صناعة خالطات الكونكريت والمالط
صنااي خالألات الكونكر ت والمالأل
 28245صناعة آالت تحريي التربة
صنااي الجرافات (البي وزرات) أو الجرافات الجانب ي والجر ر وآ ت
الققأل والتنو ي والمجار الم كان ك ي واليو رز
 28246صناعة آالت دق االوتاد وفرش االسفلت الكونكريتي

وكذلي آالت

تشكيل سط الخرسانة
صنااي آ ت ق ا وتا وفرش ا نفيت الكونكر تل

وكذلص آ ت

تقك ل نألح الخرناني
 28247صناعة ج اررات مد القضبان والجرارات التي تستخدم في التشييد
والمناجم
صنااي ج اررات م القضبان والج اررات التل تنتخ م فل التق
 28248صناعة شاحنات الطرق الوعرة
صنااي القاحنات لنقل الحفر ات و تعمل ايى الألرق الوارة
 28249صناعة شفرات ومعدات البلدولرات والجرافات الجانبية
صنااي قفرات ومع ات البي وزرات والج ارفات الجانب ي
2825

صناعة آالت تجهيل األغذيه والمشروبات والتبغ
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والمناجم

قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

 28251صناعة ماكنات التجفيف اللراعية
الزراا ي

صنااي ماكنات التجف

 28252صناعة اآلالت المستخدمة في صناعة وتجهيل األلبان ومنتجاتها
صنااي اف ارزات قألي ( ق ة)
صنع آ ت تجه ز ا لبان
صنع آ ت تحو ل ا لبان (ا ت الزب ة)
صنع آ ت صنع ا جبان
 28253صناعة آالت ومعدات مطاحن الحبوب
صنااي آ ت تنظ

وفرز الحبوب والبقول مثل آ ت التذر ي والغربيي

والفرز والتنظ
صنااي آ ت إنتام ال ق والجر ش (مثل أ ت الألحن والجرش

والتنخ ل وأ ت تقق ر ا رز وآ ت نزع قور الباز الء)

 28254صناعة آالت ومعدات المعاصر والمهارس المستخدمة في صناعة
النبيذ أو عصير الفواكه

صنااي آ ت ومع ات المعاصر والمهارس المنتخ مي فل صنااي النب ذ

أو اص ر الفواكه

 28255صناعة اآلالت المستخدمة في المخابل وصناعة المعكرونة
صنااي افران المخابز والعجانات والقألااات والقوالب وأ ت تقك ل
الكعص
28256

صنع آالت وتجهيل االغذية االخرى
صنااي آ ت صنااي الحيو والق كو ته أو الكاكاو
صنااي آ ت صنااي النكر
صنع آ ت صنع الب رة
صنااي آ ت ومع ات تجه ز اليحوم أو ال واجن
صنااي آ ت ومع ات إا ا وتجه ز الفواكه والجوز ات والخضر
صنااي آ ت ومع ات تجه ز األنماص أو المحار ات وغ رها من
ا ألعمي البحر ي
صنااي ان ت والمع ات المنتخ مي فل الترق ح والتنق ي
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنع آ ت أخر

ليتحض ر الصناال او لصنااي الموا الغذائ ي

والمقروبات
 28257صناعة آالت ومعدات استخالص أو تحضير الشحوم أو الليوت
الحيوانية أو النباتية

صنااي آ ت ومع ات انتخالص أو تحض ر القحوم أو الز وت
الح وان ي أو النبات ي
 28258صناعة آالت تحضير وخلط الدخان والتبغ أو صناعة السجاير أو تبغ
الغليون أو تبغ المضغة أو النشوق

صنااي آ ت تحض ر وخيأل ال خان والتبغ أو صنااي النجا ر أو تبغ
الغي ون أو تبغ المضغي أو النقوق
 28259صناعة اآلالت المستخدمة في تحضير الطعام في المطاعم والفنادق
صنااي ان ت المنتخ مي فل تحض ر الألعام فل المألاام والفنا ق
2826

صناعة آالت إنتاج المنسوجات والملبوسات والجلود
 28261صناعة آالت النسيج
صنااي آ ت تحض ر األل ا

النن ج ي او خ وأل الغزل الصناا ي او

انتاجها او نحبها او صقيها
النن ج ي مثل

آ ت حيج القألن

صنااي آ ت

وصنااي آ ت فر وتحم ل البا ت وآ ت تنظ

وكربني

الصو

تحض ر ا ل ا

الصو

ون فه وتمق أله وبرمه

صنااي آ ت خ وأل الغزل
صنااي آ ت تحض ر خ وأل الغزل النن جل نتخ امها فل األنوال أو
التر كو وآ ت الحل والي

وما إل ها

صنااي آ ت النن ج (األنوال) بما ف ها األنوال ال و ي
صنااي آ ت التر كو
صنااي آ ت صنع القباص المعق ة والتل والمنننات ال انت ل
 28262صناعة آالت أو أجهلة مساعده لآلالت المذكورة
صنع آ ت ا مقي المنقوقي ،والجاكار ،ومع ات الو
ومع ات تغ ر المكوص والمغازل وغ رها
 28263صناعة مكائن طباعة على المنسوجات
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ا تومات كل،

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي مكائن ألبااي ايى المننوجات
 28264صنع آالت لتجهيل االقمشة
صنااي آ ت غنل أو صر أو صباغه أو تهذ ب أو تجه ز أو تغأل ه

أو تقر ب الغزل النن جل أو األل ا
صنااي آ ت ل

أو األصنا

النن ج ي المصنواي

األ مقي النن ج ي وحيها أو أل ها أو صها منتق ما أو

تثق بها
 28265صنع ماكنات غسل وكي المالبس
صنااي آ ت الكل بما فل ذلص مكابس لحام النن ج
صنااي آ ت الغن ل والتجف
صنااي آ ت التنظ

التجار ي

ايى الجا

 28266صناعة مكائن الخياطة
صنااي مكائن الخ األي (منزل ي او غ ر منزل ي)
صنااي

رؤوس

مكائن الخ األي

وابرها وغ رها (منزل ي او غ ر

منزل ي)
 28267صناعة مكائن انتاج اوتجهيل اللباد او المواد غير المنسوجة
صنااي مكائن انتام اوتجه ز اليبا او الموا غ ر المننوجي
 28268صناعة ماكنات صنع الجلود
صنااي آ ت تحض ر و باغه وقغل الصالل أو الجيو الم بوغي بما
ف ها آ ت نزع القعر
صنااي آ ت لصنااي األحذ ي أو إصالحها أو األصنا

الجي ي

والفراء األخر
2829

صناعة اآلالت المتخصصة الغرض االخرى
 28291صناعة آالت صناعة الورق ومنتجاته
صنااي آ ت صنااي اج ني ولب الورق
صنااي آ ت صنع الورق والورق المقَّو
صنااي آ ت تجف

األخقاب والورق واج ني الورق والورق أو الورق

المقو
صنااي آ ت انتام اصنا
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 28292صناعة آالت لصناعة المطاط اللين أو اللدائن الصناعية (البالستيي)
او منتجاتها

صنااي مكائن صب القوالب او صنع ا ألارات الهوائ ي او ماكنات

تج ها

صنااي مكائن صنع منتجات مع ني من المألاأل او منتجات البالنتص
 28293صنع آالت الطباعة واآلالت المساعدة للطباعة
صنع آ ت الألبااي
صنع آ ت التجي
صنااي ان ت المناا ة المنتخ مي فل الألبااي ايى مجمواي منواي
من الموا
 28294صناعات آالت قولبة كآالت إنتاج القرميد والبالط والطوب ...
صنااات آ ت إنتام القرم

والبالأل والألوب واجائن خزف ي مقكيي

وأ ناب ب وأ ألاب كهربائ ي من الجران ت وألباق ر النبورات و والب
النبص الخ
 28295صنع اآلالت والمعدات المتخصصة الغرض االخرى
صنااي آ ت تجم ع المصاب ح الكهربائ ه أو اإللكترون ه أو الصمامات
أو البصالت اخل األغيفه الزجاج ه
صنااي آ ت إنتام الزجام أو األوا ي الزجاج ي أو األل ا
الزجاج ي أو تقغ يها ايل الناخن

أو الخ وأل

صنااي آ ت وأجهزة لفصل النظائر المقعي
صنااي آ ت ضبأل اتزان اإلألارات ومع ات ا تزان ا خر
صنااي ان ت لتصن ع اقباه الموصالت
صنااي اإلننان انلل المنتخ مي فل األغراض المختيفي المتخصصي
صنااي أنظمي التقح م المركزي
صنااي مع ات األالق الألائرات ومنجن ق حامالت الألائرات والمع ات
ذات الصيي
صنااي مع ات البول نغ ا تومات ك ي
صنااي ال وارات  ،والمراج ح  ،ومنصات الرما ي وغ رها من العاب
م ن المالهل
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنع ان ت والمع ات المتخصصي الغرض ا خر
صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

29

صناعة المركبات ذات المحركات

291
2910

صناعة المركبات ذات المحركات
 29101صناعة سيارات الركاب
صنااي ن ارات الركاب
 29102صناعة المركبات التجارية – شاحنات نقل البضائع –
صنااي الحافالت المقفيي
صنااي القاحنات الكب رة
صنااي مقألورات الج اررات والج اررات
 29103صناعة الباصات والترولي والمركبات ذات المقصورة
صنااي الباصات
صنااي باصات الترولل (الكهربائ ي)
صنااي المركبات ذات المقصورة
 29104صناعة محركات المركبات
صنااي محركات المركبات
 29105صناعة هياكل ملودة بالمحركات
صنااي ه اكل لين ارات المجهزة بالمحركات
 29106صناعة مركبات اخرى ذات محركات
صنااي اربات الثيوم واربات الجول
صنااي ن ارات اإلألفاء واإلنعا

والعربات البرمائ ي
ون ارات مكانس القوارع والمكتبات

المتنقيي والن ارات المصفحي
صنااي ن ارات خيأل الكونكر ت
صنااي اربات جم ع التضار س واربات ا ألفال واربات النباق
 29107صناعة تجديد المحركات
صنااي إاا ة تصن ع المحركات ليمركبات بأنوااها
292

صناعة الهياكل (أعمال تجهيل العربات) للمركبات ذات المحركات
وصناعة المركبات المقطوره والمركبات النصف مقطورة
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قسم

مجموعة فرع
2920

فئة

وصف النشاط
صناعة الهياكل (أعمال تجهيل العربات) للمركبات ذات المحركات
وصناعة المركبات المقطوره والمركبات النصف مقطورة

 29201صناعة الهياكل بما فيها مقصورات المركبات ذات المحركات
صنااي اله اكل بما ف ها مقصورات مركبات الركاب
 29202صناعة تهيئة جميع انواع المركبات ذات الماتور والمركبات المقطورة
وشبه المقطورة

صنااي ته ئي جم ع انواع المركبات ذات الماتور والمركبات المقألورة

وقبه المقألورة

 29203صنع المركبات المقطورة ونصف المقطورة
صنااي المركبات المقألوره ونص

المقألورة المخصصه لنقل البضائع

والصهار ج ومقألورات نقل ا ثاث
صنااي المركبات المقألورة ونص

المقألوره لنقل الركاب من نوع

الكارفان
 29204صناعة الحاويات المحمولة على وسيلة نقل
صنااي الحاو ات المحمولي ايى ون يي نقل
صناعة أجلان وتوابع ومحركات المركبات ذات المحركات

293
2930

صناعة أجلان وتوابع ومحركات المركبات ذات المحركات
 29301صنع اجلان وتوابع المحركات للمركبات ذات الموتور
صنااي صنا ق تروس النراي (الك ر)
صنااي محاور ال وران
صنااي اجالت الن ر
صنااي مخ ات الص مات المعيقي
صنااي ال ار ترات
صنااي كاتمات صوت وموان ر العا م القكمانات والقوابض ال بر اجات
واجالت وأام ه وصنا ق التوج ه وغ رها من األجزاء
 29302صناعة أجلان وتوابع أبدان المركبات ذات المحركات
صنااي احزمه األمان والحقائب الهوائ ي واألبواب والمص ات

(ال اام ات)
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 29303صناعة مقاعد العربات
صنااي مقاا العربات
 29304صناعة المعدات الكهربائية للمركبات ذات المحركات
صنااي المول ات و لفائ

إقعال و قمعات مقأل بالقرر (البوج هات)

وقمعات توهج و أنالص إقعال وانظمي ا بواب والقباب ص الكهربائ ي
وأجهزة الق انات المجمعي ايى لوحي الق ا ة ،ومنظمات الفولت ي
صناعة معدات النقل األخرى

30

بنان السفن والقوارب

301
3011

بنان السفن والمنشآت العائمة
 30111بنان السفن التجارية
بناء نفن الركاب و العبارات ونفن القحن ونا الت النفأل و األرات

النفن  ....الخ

 30112بنان السفن الحربية
بناء النفن الحرب ي والنفن البحر ي المناا ة
 30113بنان قوارب الصيد والسفن المشتملة على مصانع تجهيل األسماي
وحفظها

بناء وارب الص

والنفن المقتميي ايى مصانع تجه ز األنماص

وحفظها
 30114بنان الحوامات (باستثنان االحوامات المخصصة للترفيه)
بناء الحوامات (بانتثناء االحوامات المخصصي ليترف ه)
 30115بنان منصات الحفر العائمة أو المغمورة
بناء منصات الحفر العائمي أو المغمورة
 30116بنان المنشآت العائمة
بناء المنقات العائمي;أرصفي اائمي والجنور العائمي ون و التجف
ومنصات الهبوأل العائمي واوامات الربأل وا رقا وخزانات اائمي
والصنا ل والصنا ل المض ئي لالرقا ورافعات اائمي وألوافات ا ا
المخصصي ليترف ه الخ.
 30117صنع اجلان السفن والمنشآت العائمة
صنع اجزاء النفن والمنق،ت العائمي
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قسم

مجموعة فرع
3012

فئة

وصف النشاط
بنان قوارب النلهة والرياضة
 30121صنع القوارب او لطوافات المنفوخة
صنع القوارب اوالألوافات المنفوخي
 30122بنان المراكب الشراعية
بناء المراكب القراا ي التل تعمل بمحركات أو ب ون
 30123بنان قوارب بمحركات
بناء وارب بمحركات
 30124بنان الحوامات لالغراض الترفيهية
بناء الحوامات لالغراض الترف ه ي
 30125بنان المركبات المائية الشخصية
بناء المركبات المائ ي القخص ي
 30126بنان قوارب اخرى للنلهة او الرياضة
بناء وارب الكا اص و وارب الكنو و وارب التج

والقوارب ذات

الب ا ت
صناعة قاطرات (ج اررات) وعربات السكي الحديدية

302
3020

صناعة قاطرات (ج اررات) وعربات السكي الحديدية
 30201صناعة قاطرات السكي الحديدية
صنااي األرات تعمل بالكهرباء
صنااي األرات ال زل
صنااي األرات تعمل بالبخار أو بأي ون يه أخر
 30202صناعة العربات ذاتية الدفع للسكي او الترام
صناايالعربات المنتعميي فى ص اني أو خ مي خألوأل النكص الح

ي

أو الترام واربات الألوارئ
 30203صناعة العربات غير ذاتية الدفع للسكي أو الترام
صنااي العربات النكص الح

ي أو الترام ول س ذات ي ال فع  :اربات

ليركاب واربات البضائع واربات الصهار ج

واربات ذات ي التفر غ

واربات ورقي العمل واربات الرافعات وما إلى الص
 30204صناعة أجلان قاطرات السكي الحديد أو الترام
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي أجزاء متخصصي لقاألرات النكص الح

أو الترام محاور

واجالت وفرامل وأجزاؤها وخألاأل فوأ وات ربأل ومخفضات الص مات
وأجزاؤها ومخ ات الص مات وه اكل العربات والقاألرات وأب ان ووصالت

وما الل ذلص

 30205صناعة المعدات الميكانيكية الكهربائية للسيطرة ولالشارة والتنظيم
صنااي المع ات الم كان ك ي الكهربائ ي لين ألره لإلقارة ولالمان ولتنظ م
حركه المرور لينكص الح

ال اخي ي أو أماكن و و

ي والترام أو الألرق البر ي أو الألرق المائ ي

المركبات أو الموانل أو المألارات الخ

 30206صناعة قاطرات وعربات للسكة الحديدية الغراض التعدين والمناجم
صنااي األرات واربات لنكي الح

ي غراض التع ن والمناجم

 30207صناعة مقاعد عربات السكي الحديدية
صنااي مقاا اربات النكص الح

ي

صناعة المركبات الجوية والفضائية واآلالت ذات الصلة

303
3030

صناعة المركبات الجوية والفضائية واآلالت ذات الصلة
 30301صناعة الطائرات بأنواعها
صنااي الألائرات لنقل الركاب والبضائع
صنااي الألائرات الحرب ي
صنااي الألائرات لير اضي او ا غراض ا خر
 30302صناعة طائرات الهليوكبتر
صنااي ألائرات الهي وكبتر
 30303صناعة الطائرات الشراعية واجنحة الطيران الفردا
صنااي الألائرات القراا ي واجنحي الأل ران الفر ي
 30304صناعة المناطيد وبالونات الهوان الساخن
صنااي المناأل وبالونات الهواء الناخن
 30305صناعة اجلان وملحقات للطائرات
صنااي اجنام الألائرات وا جنحي وا بواب وانألح التحكم واجهزة
الهبوأل وخزانات الو و والقمرات
صنااي المراوح الرفاصي و وارات الهي وكبتر ور ش ال وارات
صنااي المحركات التورب ن ي النفاثي او المحركات المروح ي
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي اجزاء المحركات التورب ن ي النفاثي او المحركات المروح ي
 30306صناعة االجهلة االرضية للتدريب على الطيران
صنااي ا جهزة ا رض ي ليت ر ب ايى الأل ران
 30307صناعة المركبات الفضائية ومركبات إطالقها واالقمار الصناعية
والمحطات الجوية لالتصاالت
صنااي المركبات الفضائ ي ومركبات إألال ها وا مار الصناا ي
والمحألات الجو ي لالتصا ت
 30308صناعة الصواريخ البالستية العابرة للقارات
صنااي الصوار خ البالنت ي العابرة ليقارات
 30309اصالح وصيانة المركبات الجوية والفضائية
ص اني واصالح وتع ل المركبات الفضائ ي ومحركاتها
صنااي مقاا الألائرات والمركبات الفضائ ي
صناعة مركبات القتال العسكرية

304
3040

صناعة مركبات القتال العسكرية
 30401صناعة الدبابات
صنااي ال بابات
 30402صناعة العربات العسكرية البرمائية المصفحة
صنااي العربات العنكر ي البرمائ ي المصفحي
 30403صناعة مركبات قتالية وعسكرية أخرى
صنااي مركبات تال ي وانكر ي أخر
صناعة معدات النقل غير المصنفة فى موضع آخر

309
3091

صناعة الدراجات النارية (الموتوسيكالت)
 30911صناعة الدراجات النارية (الموتوسيكالت)
صنااي ال راجات النار ي بأنوااها المختيفي وتقمل المزو ة بمركبه جانب ه
صن وق
 30912صناعة محركات الدراجات النارية
صنااي محركات ال راجات النار ي
 30913صناعة المركبات الجانبية للدراجات النارية
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي المركبات الجانب ي لي راجات النار ي
 30914صناعة اجلان وملحقات الدراجات النارية
صنااي اجزاء وميحقات ال راجات النار ي

3092

صناعة الدراجات العادية والكراسي المتحركة (للمعوقين)
 30921صناعة الدراجات العادية غير الملودة بمحري والدراجات االخرى
صنااي ال راجات التى تعمل بالب ال مثل التر ن كالت وال راجات
الت ار ف ي

صنااي راجات ا ألفال ذات العجيت ن او الثالث اجالت

 30922صناعة أجلان وتوابع الدراجات العادية
صنااي أجزاء وتوابع ال راجات بأنوااها
 30923صناعة الدراجات والكراسي المتحركة للمعوقين
صنااي ال راجات والكرانل المتحركي المعو ن نواء كانت مزو ة
بمحرص أو بونائل م كان ك ه أخر ل فعها أو غ ر مزو ة بمحرص
 30924تصنيع قطع الغيار والملحقات لعربات المعوقين
تصن ع ألع الغ ار والميحقات لعربات المعو ن
 30925صناعة عربات األطفال الرضع
صنااي اربات األألفال الرضع
3099

صناعة معدات النقل األخرى غير المصنفة فى موضع آخر
 30991صناعة عربات مدفوعة باليد
صنااي اربات ا متعي واربات ال والزحافات واربات التنوق الخ
 30992صناعة العربات التى يجرها الحيوان
صنااي اربات نباق الخ ول واربات تجرها الحم ر واربات الموتى الخ
صناعة األثاث

31

صناعة األثاث

310
3100

صناعة األثاث
 31001صنع الكراسي والمقاعد
صنع الكرانل والمقاا ليمكاتب والفنا ق والمألاام واألماكن العامي
وليمنازل
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنع كرانل ومقاا المنارح و ور الن نما وما قابه ذلص
صنع األرائص ،وانرة ارائص واألقم ارائص
صنع الكرانل والمقاا ليح ائق
 31002صناعة األثاث الخاص للمحالت والمعارض ،رفوف الخ
صنااي األثاث الخاص ليمحالت والمعارض  ،رفو

الخ

 31003صناعة األثاث للكنائس والمدارس والمطاعم
صنااي األثاث ليكنائس والم ارس والمألاام
 31004صنع اثاث المكاتب
صنع اثاث المكاتب
 31005صنع اثاث المطابخ
صنع اثاث المألابخ
 31006صنع االثاث المنللي
صنع اثاث غر النوم
صنع اثاث غر المع قي
صنع اثاث غر النفرة
صنع اثاث الح ائق المنزل ي وغ ر ذلص
 31007صناعة الفرشات
صنااي الفرقات :ذات النوابض الزنبرك ي والمقوة
صنااي الفرقات :ا نفنج ي المألاأل ي او البالنت ك ي غ ر المغألاة
صنااي مكونات الفرقات
 31008تشطيب االثاث
تنج الكرانل
تقأل ب ا ثاث مثل الرش والألالء والتيم ع والتنج
 31009أنشطة أخرى لصناعة األثاث
تصن ع خزانات ن ت الخ األي  ،وأجهزة التيفز ون وغ رها
صنع مقاا المكتبات وكرانل بال ظهر وغ رها من المقاا واثاث
ليمكتبات
كور وز ني اربات المألاام ،مثل اربات الحيو والألعام
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صناعات تحويلية آخرى

32

صناعة المجوهرات والحلي الثمينة واألصناف المتصلة

321
3211

صناعة المجوهرات واألصناف المتصلة
 32111انتاج الآللىن المشغولة
انتام الآللىء المقغولي
 32112إنتاج أحجار كريمة أو شبه كريمة مشغولة
إنتام أحجار كر مي أو قبه كر مي مقغولي بما فل ذلص ا حجار الكر مي

الصناا ي وا حجار الكر مي وقبه الكر مه الترك ب ي
 32113شغل االلماس
قغل ا لماس
 32114صناعة المجوهرات

صنااي المجوهرات من المعا ن الثم ني أو من معا ن ثم ني م امي
بمعا ن غ ر ثم ني
صنااي المجوهرات من أحجار كر مي أو قبه كر مي
صنااي المجوهرات من مج المعا ن الثم ني مع احجار كر مي او قبه

كر مي او موا اخر

 32115صناعة المشغوالت الذهبية عدا المجوهرات
صنااي المقغو ت الذهب ي وموا المعا ن الثم ني أو المعا ن األنان ي
والمعا ن الثم ني المغيفي :أوانل الألعام ومكونات المائ ة واألألباق

الفض ي وا وات الحمام أو المكتب أو الموا المكتب ي وموا تنتخ م

ألغراض ن ي الخ
 32116صناعة أصناف تقنية أو أصناف للمختبرات من المعادن الثمينة
صنااي أصنا

ان ت أو أجزائها

تقن ي أو أصنا

ليمختبرات من المعا ن الثم ني ا ا

 32117صناعة العمالت المعدنية
صنااي العمالت من الذهب أو من الفضي ذات النعر القانونى وامالت
أخر نواء كانت من المع ن الثم ن أو غ ره
 32119أنشطة أخرى لصناعة المجوهرات واألصناف المتصلة بها
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنع ن ور النااات الثم ني ومقابص القمصان ومبانم النجائر (با ب
لينجائر)
الحفر او النقش ايى منتجات المعا ن الثم ني وغ ر الثم ني

3212

صناعة المجوهرات المقلدة واالصناف ذات الصلة
 32121صناعة المجوهرات المقلدة
صنااي المجوهرات المقي ة من معا ن اا ي ومألي ي بألالء المعا ن
الثم ني مثل الخواتم وا ناور والقالئ
صنااي المجوهرات التى تحتو ايى أحجار مقي ة او الماس مقي
 32122صناعة سيور الساعات المصنوعة من مواد معدنية ما عدا المعدن
الثمين

صنااي ن ور النااات المصنواي من موا مع ن ي ما ا ا المع ن

الثم ن

صناعة اآلالت الموسيقية

322
3220

صناعة اآلالت الموسيقية
 32201صناعة اآلالت الوترية
صنااي ان ت الوتر ي المزو ة

بيوحي مفات ح بما ف ها الب انوذاتى

الحركي
صنااي ان ت الوتر ي انخر مثل العو والكمان الخ
 32202صناعة األرغون
صنااي األرغون المزو بأناب ب ولوحي مفات ح والق م ات ضرب ايى
األرغون وآ ت مقابهي ذات أصابع و صبات مع ن ي نائبي
 32203صناعة اإلكورديون واآلالت المشابهة
صنااي اإلكور ون وان ت المقابهي بما ف ها أرغون النفخ بالفم
 32204صناعة آالت النفخ
صنااي آ ت النفخ بما ف ها آ ت النفخ الخقب ي والنحان ي
 32205صناعة آالت موسيقية تعمل بالقرع
صنااي آ ت مون ق ي تعمل بالقرع وان ت اإل قاا ي مثل ال فو

والز يفون والصنج وما إلى ذلص

 32206صناعة اآلالت الموسيقية الكهربائية
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي ان ت المون ق ي التى تنتخ م الكهرباء بما تح ثه من أصوات
أو يزم تصح حها كهربائ ا
 32207أنشطة أخرى لصناعة اآلالت الموسيقية
صنااي صفارات وزمارات ن اء وغ رها من آ ت اإلقارات الصوت ي
النفخ ي
صنااي الصنا ق المون ق ي
 32208صناعة أجلان ولوالم لآلالت الموسيقية
صنااي أجزاء ولوازم لآل ت المون ق ي بما ف ها أجهزة ضبأل اإل قاع
مترونوم وقوكات الضبأل وأناب ب ضبأل رجي النفخ واألوتار واأل راص
واليفائ

لآل ت الم كان ك ي

صنااي الصنا ق المون ق ي وآرغن المالهل الخ
صناعة ادوات الرياضة

323
3230

صناعة ادوات الرياضة
 32301صناعة الكرات
صنااي الكرات الصيبي والقابيي لينفخ
 32302صناعة المضارب
صنااي مضارب التنس ومضارب كرة الألاولي ومضارب الجول
 32303صناعة االلواح الشراعية والواح ركوب االمواج والتللج
صنااي الواح ومع ات التزلج
صنااي أحذ ي التزلج
صنااي ز جات التزحيق ايى الثيج
صنااي ا لواح القراا ي والواح ركوب ا موام
 32304صناعة مستللمات صيد األسماي
صنااي منتيزمات ر اضي ص األنماص بما ف ها القباص
 32305صناعة مستللمات الصيد وتسلق الجبال
صنااي منتيزمات الص وتنيق الجبال الخ
 32306صناعة معدات العاب الجمبال والعاب القوا
صنااي مع ات صا ت الر اضي او مراكز الي ا ي الب ن ي ومع ات العاب
القو

ا خر
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 32307صناعة ادوات رياضية اخرى
صنااي القفازات وأغأل ي الرأس الخاصي بالر اضي تقمل فاز المالكمي
صنااي األ واس والنقاب النهام)
صناعة األلعاب واللعب

324
3240

صناعة األلعاب واللعب
 32401صناعة الدمى
صنااي ال مى (العرائس) ومالبس ال مى وميحقاتها
صنع مى ايى قكل ح وانات
صنع قخص ات الصور المتحركي
 32402صناعة اللعب ذات العجالت المصممة للركوب مثل الدراجات
البالستيكية

صنااي اليعب ذات العجالت المصممي ليركوب مثل ال راجات

البالنت ك ي
 32403صناعة اللعب على شكل نماذج مصغرة
صنااي اليعب ايى قكل نماذم مصغرة مثل الن ارات والققألارات وا

البناء والمألبخ ...الخ

 32404صناعة أدوات العاب التسلية التي تمارس في المحال العامة
صنااي

ا لعاب

التل تمارس فل المحال العامي ومناض اليعب

الخاصي بأن ي القمار والكاز نوهات وأ وات لعب الب نج بونج والبي ار و

وتيص التل تعمل بالنقو

 32405صناعة األلعاب اإللكترونية
صنااي األلعاب اإللكترون ي
 32406العاب الطاولة وااللعاب المشابهة
العاب الألاولي وا لعاب المقابهي
 32407صناعة لعب الفي والتركيب
صنااي لعب الفص والترك ب وا لعاب المقابهي
 32408صناعة األلعاب االخرى
صنااي أوراق اليعب
صنااي لعب ايى قكل آ ت مون ق ه
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي موا ا لعاب الهزل ي
صناعة االدوات والمعدات الطبية ومعدات طب األسنان

325
3250

صناعة االدوات والمعدات الطبية ومعدات طب األسنان
 32501صناعة ادوات الجراحة والطب
صنااي أ وات والألب والجراحي (خ وأل ونمااات ،حقن ،ابر.،مقارأل،
مقصات...،الخ) ا ا الضما ات الب ي
صنااي صفائح اظم وبراغل ونرنجات ومحا ن
صنااي الترمومترات الألب ه
 32502صناعة أدوات وأجهلة مستخدمة في طب األسنان
صنااي الحقو واألنمنت الخاص باألننان (ما ا ا الموا الالصقه
لتثب ت ا ننان الصناا ه) وقمع ا ننان ونائر منتحضرات ا ننان
صنااي ا فران المنتخ مي فل معامل األننان
صنااي أ وات وأجهزة منتخ مي فل ألب األننان بما ف ها الكرانل التل
تقمل مع ات االم
صنااي األننان الصناا ي والجنور
صنع اجهزة

تنظ

ا ننان فل المختبرات الت ار صون ص (فوق

صوت ي)
صنااي أجهزة ومع ات تقو م وتجم ل ا ننان
 32503صناعة اجهلة المختبرات
صنااي أجهزة التعق م الألب ي والجراح ي ليمختبرات
صنع اجهزة نختبر ي ليتقأل ر وليألر المركزي
 32504صناعة اجهلة طب العيون
صنااي النيع البصر ي الالزمي لعالم الع ون والنظارات

والقمن ي والع نات الالصقي ونظارات ا مان
صنااي الع ون الزجاج ي
 32505صناعة االثاث الطبي
صنااي ألاو ت الجراحي
صنااي ألاو ت الكق
صنااي انرة المنتقف ات الم كان ك ي
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الألب ي

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
صنااي كرانل األباء ا ننان العا ي
صناعات تحويلية أخرى غير مصنفه في موقع آخر

329
3290

صناعات تحويلية أخرى غير مصنفه فى موقع آخر
 32901صنع معدات السالمة
صنااي لباس األمان المقاوم ليحر ق
صنااي احزمه األمان واحزمه أخر لالنتعمال المهنل
صنااي مع ات انقاذ المصنواي من الفي ن
صنااي بعات مع ن ي لحما ي الرأس وغ رها من اجهزة النالمي
القخص ي
صنااي الب ل الوا ي من الحر ق
صنااي وا ات الرأس المع ن ي وغ رها من المع ات المع ن ي القخص ي

لينالمي

صنااي ن ا ات األن

واألذن ألغراض النباحه والضوضاء

صنااي أ نعه الغاز
 32902صناعة المكانس والفراشي
صنااي المكانس والفراج ن التل تقكل جزءا من المكائن والمنافض
والممانح بما ف ها المصنواي من الر ش وفراقل ال هان ورو ت ال هان
والمناحات المألاأل ي والمكانس وغ رها من الفراقل
صنااي فراقل ا حذ ي والمالبس
 32903صناعة االقالم بانواعها
صنااي أ الم الحبر والجا

وا الم الرصاص بجم ع انوااها

صنااي خراأل ش ا الم الرصاص
 32904صناعة االختام
صنااي أختام التوار خ أو أختام التر م واجهزة الألبع ال و ي واقرألي
آ ت الألابعي والختامات
 32905صناعة مظالت المطر والشماسى وعصي المشي
صنااي مظالت المألر والقمانى واصى الن ر واصى بمقاا
 32906صناعة األلرار والسحابات
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مجموعة فرع

قسم

فئة

وصف النشاط
صنااي األزرار

بانوااها والحابكات المنننه والضاغألي

والمقابص

والنحابات بانوااها
 32907صنع مواد االستعمال الشخصي
صنااي غال ن الت خ ن ونافثات العألر والقنانل العازلي ليح اررة
(الترامس) لالنتعمال القخصل او المنزلل والقعر المنتعمار
صنااي احات النجائر وماها بالغاز
 32908صناعة اصناف مختلفة
صنااي القموع والفتائل وجيو الأل ور و بر قها وزغبها والزهور
الصناا ي و ثمار وأغصان صناا ي من البالنت ص أو الورق المقمع و
لعب فكاه ي وألرائ

و المناخل والغراب ل والمان كان ليخ األ ن ما ماثيها

صنااي الكرات ا رض ي
 32909تحنيط الطيور والحيوانات
تحن أل الأل ور والح وانات
إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

33

إصالح المنتجات المعدنية المصتعة واآلالت والمعدات

331
3311

إصالح المنتجات المعدنية المصنعة
 33111صيانة واصالح والصهاريج والخلانات واألوعية من المعادن
ص اني واصالح والصهار ج والخزانات واألوا ي من المعا ن
ص اني حاو ات القحن المع ن ي
 33112اصالح االنابيب وخطوط االنابيب
اصالح ا ناب ب وخألوأل ا ناب ب
 33113الصيانة المتنقلة باللحام
الص اني المتنقيي باليحام
 33114صيانة واصالح المولدات البخارية اوغيرها من المولدات
ص اني واصالح المول ات البخار ي اوغ رها من المول ات
اصالح وص اني الوح ات المناا ة لمول ات البخار :المكثفات واناب ب
التغذ ي والنخانات ومجمعات البخار
 33115صيانة واصالح المفاعالت النووية
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
ص اني واصالح المفااالت النوو ي المنتخ مي فل جم ع األغراض ما
ا ا فاصالت النظائر المقعي
 33116صيانة بويلرات (مراجل)التدفئة المركلية والراديترات
ص اني بو يرات الت فئي المركز ي وال ار ترات
 33117صيانة واصالح اجلان المراجل البحرية
ص اني واصالح اجزاء المراجل البحر ي
 33118صيانة واصالح االسلحة النارية تشمل بنادق الصيد وااللعاب
ص اني واصالح ا نيحي النار ي (تقمل بنا ق الص وا لعاب)

3312

إصالح االالت والمكائن الصناعية
 33121صيانة واصالح الماكنات غير االوتوماتيكية مثل ماكنات السفن
والقطارات

ص اني واصالح الماكنات غ ر ا وتومات ك ي مثل ماكنات النفن

والقألارات
 33122اصالح وصيانة المضخات
ص اني واصالح مضخات متصيي او غ ر بالمع ات
ص اني الصمامات
 33123إصالح وصيانة أجهلة التعشيق وعناصر نقل الحركة
إصالح وص اني أجهزة التعق ق واناصر نقل الحركي
 33124إصالح وصيانة األفران للعمليات الصناعية
إصالح وص اني األفران ليعمي ات الصناا ي
 33125إصالح وصيانة معدات الرفع والمناولة
إصالح وص اني مع ات الرفع والمناولي
 33126صيانة واصالح المعدات المكتبية
إصالح وص اني آ ت األنتنناخ
ص اني واصالح اجهزة تنج ل النق (حانبات الكاق ر)
ص اني الحانبات الكهربائ ي وغ ر الكهربائ ي
اصالح الألابعات
ص اني مع ات مكتب ي اخر
 33127إصالح وصيانة العدد اليدوية الكهربايئة
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
إصالح وص اني الع ال و ي التل تعمل بالكهرباء
 33128صيانة الماكنات متخصصة الغرض في القسم 82
إصالح وص اني ان ت المنتخ مي فل الغابات و ألع ا قجار
إصالح وص اني ا ان ت التل تنتخ م فل تقك ل المعا ن ولواحقها
ص اني واصالح الج اررات الزراا ي
ص اني واصالح مع ات الم ثالورج ا
إصالح وص اني ان ت المنتخ مي فل البناء والتع ن
إصالح وص اني ان ت التل تنتخ م فل تجه ز األغذ ي والمقروبات
والتبغ
إصالح وص اني ان ت التل تنتخ م فل إنتام النن ج والميبونات
والمنتجات الجي ي
إصالح وص اني ان ت المنتخ مي فل صنااي الورق
ص اني الماكنات متخصصي الغرض ا خر
 33129اصالح وصينة االالت التجارية متعددة الغرض االخرى
إصالح وص اني ثالجات العرض أو ثالجات الب ع ليتجم

واجهزة تك

الهواء ا ا المنتخ مي فل المنازل

إصالح وص اني المواز ن باختال

والتبر

أقكالها وانتخ اماتها

ص اني واصالح آ ت الب ع ا وتومات ك ي
اصالح وص ني ان ت التجار ي متع ة الغرض ا خر
3313

إصالح المعدات اإللكترونية والبصرية
 33131اصالح وصيانة معدات القياس واالختبار والمالحة (مجموعة )862
إصالح وص اني أجهزة ضبأل محركات الألائرات
إصالح وص اني مع ات ا ختبار ،انبعاثات الن ارات
إصالح وص اني أ وات لارصا الجو ي
إصالح وص اني أ ت وأجهزة

ختبار الخواص الف ز ائ ي والكهربائ ي

والك ماو ي ليموا
إصالح وص اني أ وات المناحي
إصالح وص اني أجهزة كق
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
إصالح وص اني األجهزة المنتخ مي فى المالحي و الرص الجو لعيم
ألب عي ا رض و غ رها من ا وات و األجهزة ذات الصيي مثل ا وات
المناحي و منها أجهزة اس الزاو ا ت و ول ت و أ وات لالوت ان ن ا أو

ليه رولوج ا و مقا س لالبعا و أجهزة ليأل ران ا تومات كى وأ وات
لين ربا
إصالح وص اني أجهزة اس مقا ر الكهرباء مثل مكقفات الذبذبات
أ وات التحقق من الت ار الران يونكوبات ومحيالت الأل

و أ وات

التحقق من الت ار الفولت ي و المقاومي مزو ة أو غ ر مزو ة بجهاز

تنج ل
إصالح وص اني أجهزة ال ار ار و أجهزة التحكم الالنيكى ان بع
إصالح وص اني ا ا ات الكهرباء و ا ا ات ام ا ات الم اه أو الغاز
إصالح وص اني أ وات وأجهزة لق اس الت ق أو ا رتفاع أو الضغأل أو
غ رذلص من المتغ رات فى النوائل أو الغازات مثل مقا س الضغأل
المانومتر
إصالح وص اني أجهزة كق

الكذب

إصالح وص اني ا وات مختبر المقا س والمواز ن ،وحاضنات،
والمختبرات المتنواي الخ.
إصالح وص اني كق

الحركي

إصالح وص اني مع ات اس وتنج ل (مثل منجالت الرحيي)
إصالح وص اني اجهزة الر ابي الب ئ ي والضبأل انلل لالجهزة
إصالح وص اني أجهزة النظام العالمل لتح
إصالح وص اني أجهزة الكق

الموا ع

ان األلغام  ،وليكق

ان المعا ن

إصالح وص اني أجهزة الق اس الهوائ ي
إصالح وص اني النبكتروم ترز
إصالح وص اني اجهزة التحكم بالنار او اليهب
إصالح وص اني اجهزة التحكم باله رول ص
إصالح وص اني جهاز اس ننبي الرألوبي
إصالح وص اني مواز ن الح اررة فل النائل الزجاجل (بانتثناء ألب ي)
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
اصالح وص اني مع ات تنج ل الو ت و مع ات تنج ل و اس الفترات
الزمن ي و ارضها ان ألر ق نااي أو بع
متزامن مثل ا ا ات مو

حركي النااات أوبمحرص

الن ارات – النااات الزمن ي الكب رة وغ رها

اصالح وص اني مفات ح التو ت وا جهزة ا خر التل تقمل نااات
ليو ت او المتزامني مع الو ت
إصالح وص اني أجهزة الفحص المختيفي ا خر
 33132اصالح وصيانة معدات االشعاع والمعدات االلكترونية الطبية (فرع
)8662

اصالح وص اني أجهزة تصو ر بالرن ن المغناأل نى
اصالح وص اني أجهزة فوق نمع ي ألب ي
اصالح وص اني أجهزة تنظ م ضربات القيب
اصالح وص اني ا جهزة النمع ي ،نمااات ا ذن
اصالح وص اني اجهزة (الكترو كار ج ار ) لرنم نبضات القيب
اصالح وص اني مع ات مناظ ر كهربائ ي ألب ي ( ان ونكوب)
اصالح وص اني اجهزة الي زر الألب ي
اصالح وص اني أجهزة و مع ات تقوم ايى انتخ ام ا قعي بأنوااها
مثل اقعي ب تا و جاما و ا قعي الن ن ي واقعي الي زر الألب ي نواء كانت

مخصصي لعالم ا ننان أو الح وان
اصالح وص اني نل تل نكانر
اصالح وص اني بت نكانر

إصالح وص اني أ وات تحي ي ي مثل مع ات تحي ل ال م)
 33133اصالح وصيانة االجهلة والمعدات البصرية ،فرع 8662
اصالح وص اني النظارات المكبرة
إصالح وص اني المجاه ر الم كرونكوبات (ا ا ا لكترونل)
اصالح وص اني التينكوبات
اصالح وص اني مخروألات وا نات (ا ا المنتخ مي فل ا بصار)
اصالح وص اني أجهزة و أ وات بصر ي أخر مثل المناظ ر المنتخ مي
فى تح

ا ها

التى تركب ايى ا نيحي و ا

ت أو األجهزة

اصالح وص اني أجهزة ارض أقعي الي زر ا حتفال ي
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
اصالح وص اني أجهزة التصو ر الفوتوغراف ي المنتخ مي فى التقاأل
الصور الناكني أو أجهزة التصو ر الر م ي
اصالح وص اني أجهزة العرض الن نمائى ،واجهزة ارض القرائح
اصالح وص اني اجهزة ارض القفاف ات
اصالح وص اني ا جهزة البصر ي ليق اس والفحص (اجهزة م ار بي
الحر ق ،مع ات التصو ر الضوئل ،مع ات ا كتقا )
اصالح وص اني اجهزة بصر ي لتح

المو ع

اصالح وص اني ا وات بصر ي بالضبأل الم كان كل
اصالح وص اني األ وات البصر ي المكبرة
3314

إصالح المعدات الكهربائية
 33141إصالح وصيانة محوالت ومولعات الكهربان
اصالح وص اني منظمات الفولت ي لينقل والتوز ع (محو ت التوز ع)
اصالح وص اني محو ت فرا ي لتوز ع الألا ي الكهربائ ي
اصالح وص اني محو ت مصاب ح الفيورننت
اصالح وص اني محو ت اجهزة اليحام
 33142إصالح وصيانة المحركات والمولدات الكهربائية متعددة االستخدامات
الفرع 8672
اصالح وص اني األقم المول ات (ا ا المول ات التورب ن ي)
اصالح وص اني المحركات الكهربائ ي (ا ا محركات الحتراق ال اخيل)
تصن ع مول ات الألا ي (بانتثناء الت ار المتناوب لقحن البألار ات
ومحركات ا حتراق ال اخيل)
اصالح وص اني األقم محركات المول ات
اصالح وص اني األعات ال وائر الكهربائ ي
تصن ع مكثفات ت فق ليت ار (لتوز عها ايى منتو الجه )
اصالح وص اني مب ت (مناوبات الألا ي الكهربائ ي
ل

المحركات ايى انس صناا ي

اصالح وص اني لوحات التحكم فل توز ع الألا ي الكهربائ ي
اصالح وص اني مفات ح الألا ي الكهربائ ي (ا ا ا زرار والكبنات)..
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
اصالح وص اني اناب ب جهزة لوحات المفات ح الكهربائ ي
اصالح وص اني الف وزات الكهربائ ي
اصالح وص اني مع ات تحو ل الألا ي
إصالح وص اني أجهزة صنااي مجمواات تول

الت ار الكهربائى

المنتمر أو المتر
 33143صيانة واصالح البطاريات
اصالح وص اني البألار ات النائيي أو الخال ا األول ي
اصالح وص اني البألار ات الجافي بأحجامها المختيفي
اصالح وص اني المركمات الكهربائ ي وأجزائها
اصالح وص اني البألار ات الحامض ي المكوني من رصاص أو ن كل
وكا وم أو ن كل أو ح
اصالح وص اني بألار ات الي ث وم
اصالح وص اني البألار ات القابيي ليقحن
اصالح وص اني بألار ات ذات خال ا رألبي
اصالح وص اني بألار ات NICAD
اصالح وص اني بألار ات NIMH
 33144إصالح وصيانة معدات اإلنارة
اصالح وص اني األعات الضوء والميفات الكهربائ ي
اصالح وص اني مفات ح ال وائر الكهربائ ي
اصالح وص اني القوابس الكهربائ ي
اصالح وص اني صنا ق األنالص الكهربائ ي
اصالح وص اني األناب ب واليوازم الكهربائ ي
اصالح وص اني اوام النقل واألجهزة
اصالح وص اني األ وات النيك ي غ ر الحاميي ليت ار متضمني صنا ق
الموصالت البالنت ك ي وما قابه ذلص
اصالح وص اني اجهزة مصاب ح اإلضاءة لونائل النقل مثل مصاب ح

الألائرات والن ارات والمراكب والنفن

اصالح وص اني مع ات مصاب ح إضاءة القوارع (ا ا اقارات المرور)
اصالح وص اني مجمواات إضاءة قجرة ا الم ال
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
اصالح وص اني المنارات (كرب ،كهرباء ،غاز ،بنز ن ،كاز)
اصالح وص اني مع ات ا ضاءة غ ر الكهربائ ي
اصالح وص اني الكقافات
اصالح وص اني مع ات الموا الكهربائ ي
اصالح وص اني مع ات المصباح المكتبل
اصالح وص اني الثر ات
اصالح وص اني مع ات مصاب ح النقو
اصالح وص اني قاحن البألار ات فى الحالي الصيبي
اصالح وص اني أجهزة فتح وغيق األبواب الكترون ا
اصالح وص اني األجراس الكهربائ ي
اصالح وص اني ماك نات التنظ

التى تعمل باألقعي فوق الصوت ي

اصالح وص اني المحو ت الصيبي  ،المقومات الكهرب ي  ،خال ا الو و
اصالح وص اني التجه زات الكهربائ ي ليكهرباء المنتمرة ( و بل اس)
اصالح وص اني مكثفات ا ن فاع ( كبح ان فاع الت ار)
اصالح وص اني أنالص المع ات واألنالص الممت ة ومجمواات األنالص

الكهربائ ي األخر العازلي والموصيي

اصالح وص اني أ ألاب الجراف ت الكهربائ ي والكربون والموصالت
ومنتجات الكربون والجراف ت الكهربائ ي
اصالح وص اني منارع الجن مات
اصالح وص اني المكثفات الكهربائ ي والمقاومات والمكثفات واوامل
تنر ع مماثيي
اصالح وص اني المغناأل س الكهربائى
اصالح وص اني أجهزة التنب ه الكهربائ ي المنتخ مي فى األغراض

المختيفي صفارات اإلنذار

اصالح وص اني اليوحات الكهربائ ي المنتخ مي لتنج ل نتائج المبار ات
اصالح وص اني اإلقارات الكهربائ ي
اصالح وص اني مع ات اإلقارات الكهربائ ي المنتخ مي فى تنظ م

المرور
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
اصالح وص اني األجهزة العازلي لآل ت والمع ات ا ا التجه زات العازلي
المصنواه من الخز والص نى والي ائن
 33145أنشطة أخرى إلصالح وصيانة المعدات الكهربائية األخرى
اصالح وص اني مع ات اليحام الكهربائ ي متضمني أ وات اليحام
المحمولي و ا
أنقألي أخر إلصالح وص اني المع ات الكهربائ ي األخر

3315

إصالح معدات النقل عدا المركبات ذات المحركات
 33151اصالح وصيانة دورية للسفن بانواعها (عدا المحركات)
إصالح وص اني النفن بانوااها والقوارب والزوارق والمراكب القراا ه
ومنصات الحفر
 33152إصالح وصيانة قوارب النلهه الرياضية
إصالح وص اني وارب النزهه الر اض ي
 33153إصالح وصيانة قاطرات وعربات السكي الحديد والترام والمعدات التى
تسير على الخطوط (عدا اعادة البنان او التحويل في المصانع)
إصالح وص اني

األرات واربات النكص الح

والترام والمع ات التى

تن ر ايى الخألوأل (ا ا ااا ة البناء او التحو ل فل المصانع)

 33154إصالح وصيانة المركبات الجوية والفضائية (عدا التحويل واعداة البنان
في المصانع)

إصالح وص اني المركبات الجو ي والفضائ ي (ا ا التحو ل وااا ة البناء

فل المصانع)

 33155إصالح وصيانة محركات الطائرات
إصالح وص اني محركات الألائرات
 33156إصالح وصيانة المركبات التى تجرها الحيوانات
إصالح وص اني المركبات التى ت فع بال والتى تجرها الح وانات
 33157أنشطة أخرى إلصالح وصيانة معدات النقل عدا المركبات ذات
المحركات

أنقألي أخر

المحركات
3319

إلصالح وص اني مع ات النقل ا ا المركبات ذات

إصالح المعدات األخرى
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 33191إصالح الشباي والحبال واألشرعة والقالع المستخدمة فى سفن الصيد
وغيرها

إصالح القباص والحبال واألقراي والقالع المنتخ مي فى نفن الص

وغ رها

 33192إصالح الحاويات المستخدمة فى تخلين االسمدة والمواد الكيميائية
إصالح الحاو ات المنتخ مي فى تخز ن ا نم ة والموا الك م ائ ي
 33193إصالح السقاالت الخشبية واسطوانات خشبية وبراميل الشحن

وما

إصالح النقا ت الخقب ي وانألوانات خقب ي وبرام ل القحن

وما

يماثلها
ماثيها

 33194إصالح ماكنات االلعاب او غيرها من الماكنات التى تعمل بالعملة
إصالح ماكنات ا لعاب او غ رها من الماكنات التى تعمل بالعميي
 33195اصالح االرغون وغيرها من االدوات الموسيقية التاريخية
اصالح ا رغون وغ رها من ا وات المون ق ي التار خ ي
 33196أنشطة أخرى إلصالح معدات أخرى
أنقألي أخر إلصالح مع ات أخر
تركيب المعدات واآلالت الصناعية

332
3320

تركيب المعدات واآلالت الصناعية
 33201تركيب اآلالت والمعدات الصناعية في المصانع
ترك ب ان ت والمع ات الصناا ي فل المصانع
 33202تركيب معدات ضبط العمليات الصناعية
ترك ب مع ات ضبأل العمي ات الصناا ي
 33203تركيب المعدات الصناعية االخرى
ترك ب مع ات ا تصا ت
تيرك ب اجهزة الكمب وتر الكب رة
ترك ب اجهزة ا قعي والمع ات الكهربائ ي الألب ي
 33204تفكيي االالت والمعدات الضخمة
تفك ص ا

ت والمع ات الضخمي

 33205انشطة مصممي او مركبي الطواحين
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قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

انقألي مصممل او مركبل الألواح ن
 33206تجهيل معدات الحفر
تجه ز مع ات الحفر
 33207تركيب معدات صاالت البولنج
تركيب معدات صاالت البولنج
 33208تركيب المعدات الصناعية االخرى
ترك ب المع ات الصناا ي ا خر

الباب دال
إمدادات الكهربان والغال والبخار وتكييف الهوان
إمدادات الكهربان والغال والبخار وتكييف الهوان

35

توليد ونقل وتوليع الطاقه (الكهربائية)

351

توليد ونقل وتوليع الطاقه (الكهربائية)

3510
35101

تشغيل مرافق توليد الكهربان من مصدر (ديلل ،بخارا،

حرارا ،كهرومائية) أو ما إلى ذلي

نووا

تقغ ل مرافق تول الكهرباء من مص ر ( زل ،بخاري ،نووي حراري،

كهرومائ ي) أو ما إلى ذلص

 35102تشغيل انظمة التوليع وخطوط النقل من محطة التوليد الى نظام
التوليع

تقغ ل انظمي التوز ع وخألوأل النقل من محألي التول الى نظام التوز ع

 35103تشغيل شبكات التوليع (المكونة من اعمدة وخطوط واسالي) من
محطات التوليع الى المستهلي النهائي
تقغ ل قبكات التوز ع (المكوني من اام ة وخألوأل وانالص) من
محألات الوز ع الى المنتهيص النهائل
 35104بيع الكهربان للمستهلكين
ب ع الكهرباء ليمنتهيك ن
 35105انشطة وكالن الطاقة لبيع وتوليع الكهربان عن طريق شبكات يقوم
آخرون بتشغيلها
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
انقألي وكالء الألا ي لب ع وتوز ع الكهرباء ان ألر ق قبكات قوم
آخرون بتقغ يها
 35106تشغيل عمليات نقل وتبادل الطاقة الكهربائية
تقغ ل امي ات نقل وتبا ل الألا ي الكهربائ ي
إنتاج الغال وتوليعه من خالل االنابيب الرئيسية

352
3520

إنتاج الغال وتوليعه من خالل االنانيب الرئيسية
 35201انتاج الغال من تحويل الفحم الى كربونات من المنتجات اللراعية او
المخلفات

انتام الغاز من تحو ل الفحم الى كربونات من المنتجات الزراا ي او
المخيفات
 35202صنع وقود من الغال له قيمة ح ارراية محددة عن طريق التنقية والخلط
وعمليات اخرى مع غالات مختلفة بينها الغال الطبيعي

صنع و و من الغاز له مي ح ار ار ي مح ة ان ألر ق التنق ي والخيأل
وامي ات اخر مع غازات مختيفي ب نها الغاز الألب عل
 35203نقل وتوليع الغال عن طريق شبكة انابيب رئيسية
نقل وتوز ع الغاز ان ألر ق قبكي اناب ب رئ ن ي
 35204بيع الغال الى المستهلي عن طريق االنابيب الرئيسية
ب ع الغاز الى المنتهيص ان ألر ق ا ناب ب الرئ ن ي
 35205انشطة الوسطان لبيع الغال في شبكات التوليع يقوم اآلخرون بادارتها
انقألي الونألاء لب ع الغاز فل قبكات التوز ع قوم انخرون با ارتها
 35206انشطة التبادل والنقل السلعي للوقود الغالا
انقألي التبا ل والنقل النيعل ليو و الغازي
امدادات البخار والهوان المكيف

353
3530

امدادات البخار والهوان المكيف
 35301إنتاج وجمع وتوليع البخار والمياه الساخنة للتدفئة وتوليد الطاقة
والغراض مختلفة

إنتام وجمع وتوز ع البخار والم اه الناخني ليت فئي وتول

و غراض مختيفي
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الألا ي

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 35302إنتاج وتوليع الهوان المبرد
إنتام وتوز ع الهواء المبر
 35303إنتاج وتوليع المان المبرد الغراض التبريد
إنتام وتوز ع الماء المبر

غراض التبر

 35304انتاج الثلج
انتام الثيج بما ف ه الثيج ليألعام وغ ر الألعام ( غراض التبر )

الباب هان
امدادات المياه وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها
تجميع و معالجة وتنقية وتوليع المياه

36

تجميع و معالجة وتنقية وتوليع المياه

360
3600

تجميع و معالجة وتنقية وتوليع المياه
 36001جمع المياه من االنهار والبحيرات واالبار الخ
جمع الم اه من ا نهار والبح رات وا بار الخ
 36002جمع مياه االمطار
جمع م اه ا مألار
 36003تنقية المياه إلغراض توليعها
تنق ي الم اه لإلغراض توز عها
 36004تحليه مياه البحر أو المياه الجوفية إلنتاج المان العذب كغرض رئيسي
تحي ه م اه البحر أو الم اه الجوف ي إلنتام الماء العذب كغرض رئ نل
 36005توليع المياه
توز ع الم اه بوانألي ا ناب ب
توز ع الم اه بوانأليالقاحنات او ونائل اخر
 36006تشغيل قنوات الرا
تقغ ل نوات الري
 36007معالجة المياه الغراض الصناعية وغيرها
معالجي الم اه غراض الصناا ي وغ رها
الصرف الصحي

37
370

الصرف الصحي
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قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

الصرف الصحي

3700

 37001تشغيل شبكات الصرف الصحي او معالجة الصرف الصحي
تقغ ل مرافق وقبكات الصر الصحل او معالجي الصر الصحل
 37002جمع ونقل المياه العادمة االنسانية او الصناعية او مياه االمطار
جمع ونقل الم اه العا مي ا ننان ي او الصناا ي او م اه ا مألار ان
ألر ق قبكي المجار ر
جمع ونقل الم اه العا مي ا ننان ي او الصناا ي او م اه ا مألار ان

ألر ق تجم عها فل خزانات ونقيها بونائل نقل او ألرق اخر

 37003تفريغ وتنظيف اماكن تجميع المجارير وتقديم الخدمة الكيماوية
للحمامات

تفر غ وتنظ

اماكن تجم ع المجار ر وتق م الخ مي الك ماو ي ليحمامات

 37004معالجة المياه العادمة (تشمل المياه العادمة من االنسان او الصناعة
اوحمامات السباحة وما اليها) بواسطة العمليات المادية والحيوية

والكيميائية

معالجي الم اه العا مي (تقمل الم اه العا مي من ا ننان او الصنااي
اوحمامات النباحي وما ال ها) بوانألي العمي ات الما ي والح و ي

والك م ائ ي
 37005صيانة وتنظيف البالوعات والخلانات واالنابيب
ص اني وتنظ

البالواات والخزانات وا ناب ب

انشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد

38

جمع النفايات

381

جمع النفايات غير الخطرة

3811
38111

جمع النفايات غير الخطرة الصلبة (القمامة) في المنطقة المحلية
جمع القمامي من المنازل والمكاتب بالنالل او الحاو ات و تقمل موا
مختيألي

 38112جمع المخلفات القابلة للتدوير (اعادة الصنع)
جمع المخيفات القابيي ليت و ر (ااا ة الصنع)
 38113جمع ليوت الطبخ والدهون المستعملة
جمع ز وت الألبخ وال هون المنتعميي
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 38114جمع القمامة من سالل القمامة في المحالت العامة
جمع القمامي من نالل القمامي فل المحالت العامي
 38115جمع مخلفات الهدم والبنان
جمع مخيفات اله م والبناء
 38116جمع ونقل االنقاض مثل مخلفات اغصان االشجار والركام
جمع ونقل ا نقاض مثل مخيفات اغصان ا قجار والركام
 38117جمع مخلفات معامل النسيج
جمع مخيفات معامل النن ج
 38118تشغيل محطات نقل النفايات غير الخطرة
تقغ ل محألات نقل النفا ات غ ر الخألرة

3812

جمع النفايات الخطرة
 38121جمع النفايات الخطرة
جمع الز وت المنتعميي من الكراجات والمصانع
جمع المخيفات الب ولوج ي الخألرة
جمع البألار ات المنتعميي
 38122تشغيل محطات نقل النفايات الخطرة
تقغ ل محألات نقل النفا ات الخألرة
معالجة النفايات وتصريفها

382
3821

معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها
 38211تشغيل اماكن القان النفايات غير الخطرة بهدف التخلص منها
تقغ ل اماكن القاء النفا ات غ ر الخألرة به

التخيص منها

 38212التخلص من النفايات غير الخطرة
التخيص من النفا ات غ ر الخألرة ان ألر ق الحرق مع او ب ون

انتغاللها نتخرام الألا ي او الغازات وما الى ذلص

التخيص من النفا ات غ ر الخألرة ان ألر ق ال فن او ألرق اخر مع
او ب ون انتغاللها نتخرام الألا ي او الغازات وما الى ذلص
 38213معالجة النفايات العضوية للتخلص منها
معالجي النفا ات العضو ي ليتخيص منها
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 38214انتاج السماد العضوا من النفايات
انتام النما العضوي من النفا ات

3822

معالجة النفايات الخطرة والتخلص منها
 38221تشغيل مرافق معالجة النفايات الخطرة
تقغ ل مرافق معالجي النفا ات الخألرة
 38222معالجة الحيوانات الميتة المسممة وغيرها من النفايات الملوثة
معالجي الح وانات الم تي المنممي وغ رها من النفا ات الميوثي
 38223حرق النفايات الخطرة
حرق النفا ات الخألرة
 38224التخلص من السلع المستعملة مثل الثالجات لتقليل النفايات الضارة
التخيص من النيع المنتعميي مثل الثالجات لتقي ل النفا ات الضارة
 38225معالجة النفايات المشعة وتصريفها وتخلينها
معالجي الفضالت المقعي من المنتقف ات مثل تيص التل تتحيل اثناء
النقل ليتخيص منها
تغي

وتجه ز النفا ات النوو ي ومعالجتها لتخز نها

استرجاع المواد

383
3830

استرجاع المواد
 38301استرجاع المواد من النفايات
فصل وفرز الموا

(القمامي)

القابيي لالنترجاع من

النفا ات غ ر الخألرة

فصل وفرز الموا المختيألي القابيي لالنترجاع من القمامي او النفا ات
مثل الورق والبالنتص وايب العص ر وتصن فها
 38302تجهيل ومعالجة النفايات المعدنية وغير المعدنية واعادة تشكيلها
النتاج مواد أوليه ثانوية باستخدام التحويل الميكانيكي او الكيماوا
النحق الم كان كل وتصن

النفا ات المع ن ي مثل الن ارات المنتعميي

والغنا ت وال راجات
تفك ص الن ارات والحانبات والتي فز ونات واألجهزة األخر

انترجاع الموا

الضغأل الم كان كل ليقألع الح

176

ي الكب رة مثل اربات النكي الح

بغرض

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
تقأل ع النفا ات المع ن ي والن ارات المنته ي خ ماتها
ألرق أخر من المعالجي الم كان ك ي لتخف ض حجم النفا ات المع ن ي
بالضغأل

تفك ص وتحأل م النفن

انتر ا المعا ن من النفا ات الفوتوغراف ي مثل األفالم الفوتوغراف ي
تجه ز ومعالجي المألاأل مثل ا ألارات المنتعميي

إلنتام موا خام

ثانو ي

فرز تجه ز أو معالجي البالنت ص بجم ع أنوااه إلنتام ما ه خام ثانو ي
نتام ا ناب ب واوانل الزهور وما قابه

معالجي النفا ات البالنت ك ي والمألاأل ي ليحصول ايى حب بات بالنت ك ي
منها

نحق وتنظ

وتصن

الزجام

نحق وتنظ

وتصن

النفا ات األخر مثل مخيفات البناء ليحصول

ايى موا خام ثانو ي
معالجي الز وت وال هون الناتجي بع امي ات الألبخ إلل موا أول ه ثانو ي
معالجي نفا ات الموا الغذائ ي األخر مثل التبغ والقراب إلل الموا
األول ي الثانو ي
أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى

39

أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى

390
3900

أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى
 39000أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى
إزالي تيوث التربي والم اه الجوف ي نواء بالمو ع او غ ر ذلص با نتخ ام
الونائل الك م ائ ي والم كان ك ي
تأله رالموا ع والمنقات الصناا ي والمنقات النوو ي
تنظ

وتأله ر الم اه النألح ي بع حوا ث التيوث ان ألر ق جمع

الميوثات او انتخ ام الك ماو ات
تنظ

بقع الز ت وأنباب التيوث األخر المتول ة ايى ال ابني وفل

م اه البحار والمح ألات

ازالي ا نبنت والألالء الرصاصل او غ رها من الموا النامي
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
ازالي ا لغام ( بما فل ذلص تفج رها)
ونائل أخر متخصصي لمكافحي التيوث

الباب واو
االنشانات
تشييد المباني

41

تشييد المباني

410
4100

تشييد المباني
 41001تشييد المباني السكنية بانواعها
تق

مبانل نكن ي مفر ة  -انرة واح ة

تق

مبانل نكن ي متع ة  -متع ة ا نر (تقمل مبانل متع ة

الألوابق)
 41002تشييد المباني غير السكنية
تق

المبانل الصناا ي ليمصانع والورش الخ

تق

المبانل التعي م ي الم ارس والجامعات ومراكز الت ر ب

تق

المبانل التجار ي (مراكز التنوق ،المحالت التجار ي )

تق

مبانل المألارات

تق

المالاب الر اض ي ومرافق الر اضي ال اخي ي

تق

ا بن ي الصح ي المنتقف ات والمراكز الألب ي الخ

تق

المناج والكنائس و ور العبا ة

تق

الفنا ق والقر الن اح ي

تق

المألاام ومحالت ا كل النر ع

تق

الكاز نوهات والمقاهل

تق

المزارع المختيفي

تق

ناحي و و

تق

المخازن

الن ارات (كراجات) بما ف ها موا

تحت ا رض

 41003تجميع واقامة االنشانات سابقة الصنع في موقع العمل (تركيب البنان
الجاهل)

تجم ع وا امي ا نقاءات نابقي الصنع فل مو ع العمل
 41004ترميم المباني السكنية وغير السكنية
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

ترم م المبانل النكن ي وغ ر النكن ي
ترم م المبانل التار خ ي
الهندسة المدنية

42

انشان الطرق و خطوط سكي الحديد

421

انشان الطرق و خطوط سكي الحديد

4210
42101

انشان طرق السيارات والطرق السريعة وغيرها من طرق السيارات

والمشاة

انقاء ألرق الن ارات والألرق النر عي وغ رها من ألرق الن ارات
والمقاة
42102

اعمال رصف الطرق (االعمال السطحية)
رص

الألرق (فرش ا نفيت)

وضع الألالء والعالمات ايى الألرق
تق

واصالح حواجز األمان المرور ي ووضع االمات ليألرق

 42103بنان الجسور بما فيها جسور الطرق السريعة والمعلقة
بناء الجنور بما ف ها جنور الألرق النر عي والمعيقي
42104

انشان االنفاق
انقاء ا نفاق

 42105انشان خطوط السكي الحديدية ومترو االنفاق
انقاء خألوأل النكص الح

ي ومترو ا نفاق

 42106انشان مدارج المطارات
انقاء م ارم المألارات
انشان المرافق العامة

422
4220

انشان المرافق العامة
 42201تشييد منشآت الهندسة المدنية
إنقاء خألوأل أناب ب النفأل الخام خارم المناألق الحضر ي
إنقاء قبكات أناب ب الغاز الألب عل خارم المناألق الحضر ي
إنقاء خألوأل نقل الكهرباء خارم المناألق الحضر ي
إنقاء الخألوأل الرئ ن ي لتوز ع الم اه خارم المناألق الحضر ي
إنقاء خألوأل ا تصا ت خارم المناألق الحضر ي
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

إنقاء خألوأل أناب ب النفأل الخام اخل المناألق الحضر ي
إنقاء قبكات أناب ب الغاز الألب عل اخل المناألق الحضر ي
إنقاء خألوأل نقل الكهرباء اخل المناألق الحضر ي
إنقاء خألوأل ا تصا ت اخل المناألق الحضر ي
إنقاء الخألوأل الرئ ن ي لتوز ع الم اه اخل المناألق الحضر ي
انقاء قبكات الري
انقاء الخزانات
 42202تشييد منشآت الهندسة المدنية االخرى
انقاء قبكات الصر الصحل ،بما ف ها ا صالح
إنقاء محألات الصر الصحل
انقاء محألات الضخ
إنقاء محألات الألا ي الكهربائ ي
 42203حفر آبار المياه
حفر آبار الم اه
تشييد مشروعات الهندسة المدنية األخرى

429

تشييد مشروعات الهندسة المدنية األخرى

4290

 42901تشييد المرافق الصناعية عدا المباني
انقاء معامل التكر ر
انقاء المصانع الك ماو ي
 42902تشييد مشروعات الهندسة المدنية األخرى
انقاء المجاري المائ ي والموانلء وا قغال المتعيقي با نهار وموانلء
الترف ه والر اضي
إنقاء الخزانات والن و
تأله ر الممرات المائ ه
أنقألي أخر ليمقرواات الهن ن ي
 42903اعمال انشائية عدا المباني
إنقاء المرافق الر اض ي الخارج ي
42904

فرل وتقسيم واستصالح االراضي (اضافة طرق وبنية تحتية)
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فئة

فرز وتقن م وانتصالح ا راضل (اضافي ألرق وبن ي تحت ي)
أنشطة التشييد المتخصصة

43

اعمال الهدم واعداد وتحضير المواقع

431

الهدم

4311

 43110هدم وتدمير المباني والتركيبات وغيرها من اإلنشانات
ه م وت م ر المبانل والترك بات وغ رها من اإلنقاءات
إعداد وتحضير الموقع

4312

 43121تنظيف مواقع البنان
تنظ
43122

موا ع البناء

تجريف مواقع االنشانات واعمال الردم والتسوية ونقل التراب والحفر

ونسف والالة الصخور وغيرها من األعمال المتصلة بإعداد الموقع
تجر
ونن

موا ع ا نقاءات واامال الر م والتنو ي ونقل التراب والحفر
وازالي الصخور وغ رها من األامال المتصيي بجا ا المو ع

 43123اعمال الحفر والحفر االختبارا لاغراض الجيولوجية والجيوفليائية
اامال الحفر والحفر ا ختباري لإلغراض الج ولوج ي والج وفز ائ ي
 43124التحضيرات لال نشطة التعدينية
ازالي ا حمال الزائ ة واامال التألو ر والتحض ر ليموا ع التع ن ي ا ا
موا ع الغاز والنفأل
 43125اعمال الصرف لموقع المباني
اامال الصر لمو ع المبانل
 43126اعمال الصرف لال راضي اللراعية والحرجية
اامال الصر لالراضل الزراا ي والحرج ي
أنشطة التركيبات الكهربائية والسباكة وأنشطة التركيبات اآلخرى

432
4321

التركيبات الكهربائية
 43211تركيبات االسالي والتمديدات الكهربائية
م ا نالص والتم ات
ترك بات انظمه اإلضاءة
ترك ب انالص ا تصا ت النيك ي ليمبانل

181

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 43212مد شبكات الحاسوب واسالي الكابل التلفليوني بما فيها

اسالي

بما ف ها

انالص

االلياف البصرية والساتاليت

م قبكات الحانوب وانالص
البصر ي

ا لا

الكابل التيفز ونل

ترك ب ا ألباق الال ألي
 43213تركيب انظمة االنذار
ترك بات أجهزة إنذار الحر ق
ترك بات أجهزة إنذار لنر ي
 43214تركيب انظمه اإلضانة واإلشارات الكهربائيه فى الطرق
ترك ب انظمه اإلضاءة واإلقارات الكهربائ ه فى الألرق
 43215تركيب انظمه اإلضانة لمدارج المطارات
ترك ب انظمه اإلضاءة لم ارم المألا ارت
 43216تركيب االجهلة الكهربائية واالجهلة المنللية بما في ذلي تمديدات
التدفئة االرضية

ترك ب ا جهزة الكهربائ ي وا جهزة المنزل ي بما فل ذلص تم ات الت فئي

ا رض ي
4322

اعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهوان
 43221تركيب انظمه التدفئة (كهربان ،غال ،نفط)
ترك ب انظمه الت فئي (كهرباء  ،غاز ،نفأل)
 43222تركيب االفران وابراج التبريد
ترك ب ا فران وابرام التبر
 43223تركيب السخانات الشمسية
ترك ب النخانات القمن ي
 43224تركيب معدات السباكة والصرف الصحي
ترك ب مع ات النباكي والصر الصحل
 43225تركيب انظمة ومعدات تبريد وتكييف الهوان ومجاريها
ترك ب انظمي ومع ات تبر وتك
 43226تركيب وتمديد انظمه الغال
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وصف النشاط

فئة

ترك ب وتم

انظمه الغاز

 43227تركيب انابيب البخار
ترك ب اناب ب البخار
 43228تركيب انظمه رشاشات مقاومة الحريق
ترك ب انظمه رقاقات مقاومي الحر ق
 43229تركيب انظمه رشاشات الحدائق وتركيبات وصالت االعمال المذكورة
ترك ب انظمه رقاقات الح ائق
ترك ب مجاري ووصالت لالامال المذكورة
تركيبات انشائية اخرى

4329

 43291تركيب المصاعد والساللم المتحركة
ترك ب المصاا والناللم المتحركي
 43292تركيب األبواب ذاتية الحركة والدوارة
ترك ب األبواب ذات ي الحركي وال وارة
 43293تركيب موصالت االضانة الكهربائية
ترك ب موصالت ا ضاءة الكهربائ ي
 43294تركيب انظمه الشفط والتنظيف
ترك ب انظمه القفأل والتنظ
 43295تركيب أعمال علل الصوت والحرارة
ترك ب أامال ازل الصوت والح اررة
اكمال وتشطيب المباني

433

اكمال وتشطيب المباني

4330
43301

اعمال القصارة وطالن الجدران الداخلية والخارجية للمباني بما فيها

اعمال التجصيص ومواد التغطية االخرى

اامال القصارة وألالء الج ران ال اخي ي والخارج ي ليمبانل بما ف ها
اامال التجص ص وموا التغأل ي ا خر
 43302تركيب االبواب (عدا الدوارة) والشبابيي واطر االبواب والشبابيي سوان
من الخشب او أا مواد اخرى (تركيب فقط وليس صناعة)
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فئة

وصف النشاط
ترك ب ا بواب (ا ا ال وارة) والقباب ص واألر ا بواب والقباب ص نواء من
الخقب او أي موا اخر
 43303تركيب المطابخ والساللم وتجهيلات المحالت واالثاث حسب الطلب
(تركيب فقط وليس صناعة)

ترك ب المألابخ والناللم وتجه زات المحالت حنب الأليب

ترك ب ا ثاث
 43304التشطيب الداخلي مثل تغطية السقوف والجدران بالخشب وتركيب
القواطع المتحركة

التقأل ب ال اخيل مثل تغأل ي النقو

والج ران بالخقب وترك ب

القواألع المتحركي
 43305تركيبات االرضيات والجدران بالبالط او خالفه
ترك ب البالأل والنرام ص والحجر لالرض ات والج ران والموا
ترك ب األرض ات الخقب ي
ترك ب النجا واغأل ي ا رض ات المصنواي من المألاأل او البالنتص
تغأل ي ا رض ات والج ران بالرخام او الجران ت
لصق ورق الج ران
 43306طالن المباني من الداخل والخارج
ألالء المبانل من ال اخل والخارم
 43307طالن منشآت الهندسة المدنية
ألالء منق،ت الهن ني الم ن ي
 43308تركيب اللجاج والمرايا الخ
ترك ب الزجام والم ار ا الخ
 43309أنشطة أخرى لتشطيب المباني غير مصنفة في موضع آخر
تنظ

البنا ات الج ة بع البناء

امل الترك بات ال اخي ي ليمحالت وال كاك ن والمعامل والب وت المتنقيي
والمراكب
أنقألي أخر لتقأل ب المبانل
أنشطة التشييد المتخصصة األخرى

439
4390

أنشطة التشييد المتخصصة األخرى
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 43901انشطة التشييد المتخصصة في جانب واحد مشتري بين مختلف
االنشانات وتحتاج الى خبرة

تق

ا نانات بما ف ها ق الخواز ق

ترك ب أامال ازل الرألوبي والماء
ترك ب اجهزة ازالي الرألوبي من المبانل
الحفر العمو ي
ترك ب اله اكل المع ن ي غ ر المصنعي ذات اً
تجه ز ح
ص

التني ح ليصب المنيح

الألوب واألحجار فى البناء

اتغأل ي انق

المبانل

ترك ب النقا ت ليبناء او فكها (ا ا ا نتئجار)
نصب الم اخن وا فران الصناا ي
األامال التل تتأليب الى مهارات متخصصي كالتنيق

اوالعمل فل

ا رتفااات العال ي وانتخ ام األجهزة المتعيقي بذلص
 43902االعمال تحت االرض
ا امال تحت ا رض
 43903إنشان حمامات السباحة الخارجية
إنقاء حمامات النباحي الخارج ي
43904

تنظيف المباني من الخارج بالبخار او الرمل
تنظ

المبانل من الخارم بالبخار او الرمل

 43905تأجير االوناش مع مشغلها
تأج ر ا وناش مع مقغيها

الباب لاا
تجارة الجملة والمفرد ( التجلئة ) واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
تجارة الجملة والمفرد (التجلئة) واصالح المركبات ذات المحركات

45

والدراجات النارية
بيع المركبات ذات المحركات

451
4510

بيع المركبات ذات المحركات
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 45101البيع بالجملة او التجلئة للمركبات الجديدة
الب ع بالجميي او التجزئي لن ارات الركوب بما ف ها الن ارات المتخصصي
مثل ن ارات ا نعا

والحافالت الصغ رة الج ة

الب ع بالجميي او التجزئي ليقاحنات والمقألورات واقباه المقألورات
الج ة
الب ع بالجميي او التجزئي ليمركبات التل تنتخ م فل التخ م مثل
الكرافانات والب وت المتنقيي ذات الموتور الج ة
الب ع بالجميي او التجزئي لن ارات الألرق الوار ي (مثال:

ن كروز-

ج ب-باترول...الخ) الج ة
 45102البيع بالجملة او التجلئة للمركبات المستعملة
الب ع بالجميي او التجزئي لن ارات الركوب بما ف ها الن ارات المتخصصي
مثل ن ارات ا نعا

والحافالت الصغ رة المنتعميي

الب ع بالجميي او التجزئي ليقاحنات والمقألورات واقباه المقألورات
المنتعميي
الب ع بالجميي او التجزئي ليمركبات التل تنتخ م فل التخ م مثل
الكرافانات والب وت المتنقيي ذات الموتور المنتعميي
الب ع بالجميي او التجزئي لن ارات الألرق الوار ي (مثال:
ج ب-باترول...الخ) المنتعميي
 45100وكالن العمولة في تجارة السيارات جمله ومفرد (التجلئة)
وكالء العمولي فل تجارة الن ارات جميه ومفر (التجزئي)
 45106بيع السيارات بالملاد العلني
ب ع الن ارات بالم از العينل
صيانة واصالح المركبات ذات المحركات

452
4520

صيانة واصالح المركبات ذات المحركات
 45201اصالح ميكانيي السيارات
اصالح م كان ص الن ارات
 45202اصالح كهربان السيارات
اصالح كهرباء الن ارات
 45203اصالح هياكل ودهان السيارات
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فئة

اصالح ه اكل الن ارات
هان الن ارات
معالجي الص أ
45204

إصالح اطارات السيارات
إصالح األارات الن ارات ال اخي ي والخارج ي وترك بها وتب يها

 45205اصالح كاربوريتر ونظم الحقن االكتروني للسيارات
اصالح كاربور تر ونظم الحقن ا كترونل لين ارات
 45206اصالح لجاج السيارات
اصالح زجام الن ارات
45207

غسل وتلميع وتشحيم وتغيير ليوت السيارات
غنل وتيم ع وتقح م وتغ ر ز وت الن ارات

45208

إصالح وتنظيف الراديتر
إصالح وتنظ

ال ار تر

 45209اصالحات اخرى للسيارات
اصالح اجزاء الن ارات ا خر
اصالح مقاا الن ارات
اصالح او معا رة م زان النت رنج
ترك ب ألع لين ارات كاكننوارات ول نت ألع انان ي
بيع قطع غيار واكسسوارات المركبات ذات المحركات

453
4530

بيع قطع غيار واكسسوارات المركبات ذات المحركات
 45301تجارة الجملة والتجلئة في االطارات الخارجية والداخلية المطاطية
تجارة الجميي والتجزئي فل ا ألارات الخارج ي وال اخي ي المألاأل ي
 45302تجارة الجملة والتجلئة في شمعات االحتراق والبطاريات واالجلان
الكهربائية للسيارات

تجارة الجميي والتجزئي فل قمعات ا حتراق والبألار ات وا جزاء
الكهربائ ي لين ارات
 45303تجارة الجملة والتجلئة إلكسسوارات السيارات
تجارة الجميي والتجزئي إلكننوارات الن ارات
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 45304تجارة الجملة والتجلئة في قطع غيار السيارات (الجديدة والمستعملة )
تجارة الجميي والتجزئي فل ألع غ ار الن ارات
بيع وصيانة واصالح الدراجات النارية وقطع غيارها واإلكسسوارات

454

المتصلة بها
بيع وصيانة واصالح الدراجات النارية وقطع غيارها واإلكسسوارات

4540

المتصلة بها

 45401تجارة الجملة والتجلئة في الدراجات النارية بما فيها الدراجات النارية
ذات الثالث عجالت
تجارة الجميي والتجزئي فل ال راجات النار ي بما ف ها ال راجات النار ي ذات
الثالث اجالت
 45402تجارة الجملة والتجلئة لاكسسوارات وقطع غيار الدراجات النارية (بما
فيها البيع بالعمولة)
تجارة الجميي والتجزئي لإلكننوارات و ألع غ ار ال راجات النار ي (بما
ف ها الب ع بالعمولي)
 45403صيانة واصالح الدراجات النارية
ص اني واصالح ال راجات النار ي
تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

46

البيع بالجملة على اساس عقد او نظير رسم

461

البيع بالجملة على اساس عقد او نظير رسم

4610
46101

انشطة وكالن البيع والشران بالعمولة وجميع التجار الذين يشتغلون

لحساب آخرين

الوكالء الذ ن عميون بب ع الخامات الزراا ي والح وانات الح ي وخامات

ا ننجي والمنتجات قبه كاميي الصنع

الوكالء الذ ن عميون بب ع الو و والمعا ن والك ماو ات الصناا ي بما
ف ها ا نم ة
الوكالء الذ ن عميون بب ع الموا الغذائ ي والمقروبات والتبغ
الوكالء الذ ن عميون بب ع المننوجات والمالبس والفرو وا حذ ي
والبضائع الجي ي
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فئة

الوكالء الذ ن عميون بب ع ا خقاب وموا البناء
الوكالء الذ ن عميون بب ع المع ات بما ف ها ا جهزة المكتب ي والحوان ب
والمع ات الصناا ي والنفن والألائرات
الوكالء الذ ن عميون بب ع ا ثاث وا جهزة وا وات المنزل ي
 46102تجار الجملة اآلخرون ويكون عملهم غالبا هو التوفيق بين البائعين
والمشترين أو القيام بمعامالت تجاريه باسم بائع رئيسي

وتشمل

التجارة بواسطة االنترنت
تجار الجميي انخرون و كون اميهم غالبا هو التوف ق ب ن البائع ن
والمقتر ن أو الق ام بمعامالت تجار ه بانم بائع رئ نل وتقمل التجارة
بوانألي ا نترنت
46103

انشطة دورالبيع بالملاد العلني بالجملة
انقألي ورالب ع بالم از العينل بالجميي
البيع بالجملة للمواد الخام اللراعية والماشية الحية

462
4620

البيع بالجملة للمواد الخام اللراعية والماشية الحية
 46201البيع بالجملة للحبوب والبذور
الب ع بالجميي ليحبوب والبذور
 46202البيع بالجملة للثمار الليتية
الب ع بالجميي ليثمار الز ت ي
 46203البيع بالجملة لللهور والنباتات
الب ع بالجميي ليزهور والنباتات
 46204البيع بالجملة للتبغ غير المصنع
الب ع بالجميي ليتبغ غ ر المصنع
 46205البيع بالجملة للحيوانات الحية
الب ع بالجميي ليح وانات الح ي
 46206البيع بالجملة للجلود والصالل
الب ع بالجميي ليجيو والصالل
 46207البيع بالجملة للجلود المدبوغة
الب ع بالجميي ليجيو الم بوغي
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 46208البيع بالجملة للمخلفات والنفايات اللراعية لالستعمال كعلف للحيوانات
الب ع بالجميي ليمخيفات والنفا ات الزراا ي لالنتعمال كعي

ليح وانات

البيع بالجملة لألغذية والمشروبات والتبغ

463
4630

البيع بالجملة لألغذية والمشروبات والتبغ
 46301بيع الفواكه والخضار بالجملة
ب ع الفواكه والخضار بالجميي
 46302بيع منتجات األلبان والبيض بالجملة
ب ع منتجات األلبان والب ض بالجميي
 46303بيع االسماي واللحوم ومنتجاتها بالجملة
ب ع ا نماص واليحوم ومنتجاتها بالجميي
 46304بيع الليوت والدهون الحيوانية والنباتية بالجملة
ب ع الز وت وال هون الح وان ي والنبات ي بالجميي
 46305بيع السكر والشيكوالتة والمنتجات السكرية ومنتجات المخابل بالجملة
ب ع النكر والق كو تي والمنتجات النكر ي ومنتجات المخابز بالجميي
 46306بيع المشروبات بالجملة
ب ع المقروبات بالجميي
 46307بيع القهوة والشاا والكاكاو والبهارات بالجملة
ب ع القهوة والقاي والكاكاو والبهارات بالجميي
 46308بيع منتجات التبغ بالجملة
ب ع منتجات التبغ بالجميي
 46309بيع االغذية االخرى بالجملة
قراء الخمور بالجميي وتعبئتها ون تحو ل
ب ع اغذ ي الح وانات بالجميي
ب ع ا غذ ي ا خر بالجميي
بيع السلع المنللية بالجملة

464
4641

بيع المنسوجات والملبوسات واألحذية بالجملة
 46411بيع خيوط الغلل بالجملة
ب ع خ وأل الغزل بالجميي
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

 46412بيع االقمشة بالجملة
ب ع ا مقي بالجميي
 46413بيع المفروشات المنللية بالجملة
ب ع المفروقات المنزل ي بالجميي
 46414بيع السجاد والموكيت والبسط بالجملة
ب ع النجا والموك ت والبنأل بالجميي
46415

بيع مستللمات الخياطة (االبر ،الخيوط...،الخ) بالجملة
ب ع منتيزمات الخ األي (ا بر ،الخ وأل...،الخ) بالجميي

 46416بيع المالبس بما فيها المالبس الرياضية بالجملة
ب ع المالبس بما ف ها المالبس الر اض ي بالجميي
 46417بيع

ملحقات

العنق...،الخ)

المالبس

بالجملة

(القفالات،

المناديل،

ربطات

ب ع ميحقات المالبس بالجميي (القفازات ،المنا ل ،ربألات العنق...،الخ)
 46418بيع االحذية بالجملة
بيع االحذية بالجملة
 46419بيع المنسوجات االخرى بالجملة
ب ع ا صنا

المصنواي من الفرو

ب ع المظالت بالجميي
4649

بيع السلع المنللية األخرى بالجملة
 46491بيع االثاث المنللي بالجملة
ب ع ا ثاث المنزلل بالجميي
 46492بيع االجهلة المنللية وااللكترونية بالجملة
ب ع ا جهزة المنزل ي بالجميي (الثالجات ،الغنا ت ،الجال ات)...،
ب ع اجهزة ال ار و والتيفز ون بالجميي
ب ع اجهزة تقغ ل ا راص الم مجي بالجميي
ب ع اجهزة ا نت ر و بالجميي
ب ع اجهزة تقغ ل العاب الف و بالجميي
 46493بيع معدات االضانة بالجملة
ب ع مع ات ا ضاءة بالجميي
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة
46494

بيع االواني المنللية بالجملة
ب ع ا وات المائ ة بالجميي
ب ع ا وات من الص نل او الزجام بالجميي
ب ع ا وات المصنواي من الخقب او القش المج ول بالجميي

 46495بيع المستحضرات الصيدالنية والدوائية بالجملة
ب ع المنتحضرات الص

ن ي وال وائ ي بالجميي

 46496بيع العطور ومستحضرات التجميل والصابون بالجملة
ب ع العألور ومنتحضرات التجم ل والصابون بالجميي
 46497بيع االدوات المكتبية والكتب والمجالت والجرائد بالجملة
ب ع ا وات المكتب ي والكتب والمجالت والجرائ بالجميي
 46499بيع السلع المنللية األخرى بالجملة
ب ع ال راجات الهوائ ي و ألعها وميحقاتها بالجميي
ب ع النيع الفوتوغراف ي والبصر ي بالجميي (النظارات،والنواظ ر )...
ب ع ا قرألي الصوت ي والف و وا قرألي الم مجي المنجيي بالجميي
ب ع النيع الجي ي ولوازم النفر بالجميي
ب ع النااات والمنبهات والمجوهرات بالجميي
ب ع المع ات المون ق ي واليعب وال وات الر اض ي بالجميي
بيع االالت والمعدات واللوالم بالجملة

465
4651

بيع الحواسيب ومعداتها الطرفية والبرامج بالجملة
 46511بيع الحواسيب ومعداتها الطرفية بالجملة
ب ع اجهزة الحانوب بالجميي
ب ع المع ات الألرف ي جهزة الحانوب الخارج ي بالجميي
 46512بيع البرامج الجاهلة للحاسوب بالجملة
ب ع البرامج الجاهزة ليحانوب بالجميي

4652

بيع المعدات الخاصه باإللكترونيات وأجهلة االتصاالت وأجلائها بالجملة
 46521بيع الصمامات واألنابيب اإللكترونية بالجملة
ب ع الصمامات واألناب ب اإللكترون ي و ألعها بالجميي
 46522بيع اشباه الموصالت بالجملة
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
ب ع اقباه الموصالت و ألعها بالجميي
 46523بيع الرقائق والدوائر المتكاملة بالجملة
ب ع الر ائق وال وائر المتكاميي و ألعها بالجميي
 46524بيع الدوائر المطبوعة بالجملة
ب ع ال وائر المألبواي و ألعها بالجميي
 46525بيع االشرطة الصوتية واشرطة الفديو واالقراص الممغنطة والبصرية
واالقراص المدمجة الفارغة بالجملة

ب ع ا قرألي الصوت ي واقرألي الف و وا راص الممغنألي والبصر ي
وا راص الم مجي الفارغي بالجميي
 46526بيع معدات الهاتف واالتصاالت بالجملة
ب ع مع ات الهات

وا تصا ت و ألعها بالجميي

تجارة الجميي لالكننوارات ولوازم الهوات
4653

النقالي (المحمول)

بيع االالت والمعدات واللوالم اللراعية بالجملة
 46530بيع االالت والمعدات واللوالم اللراعية بالجملة
ب ع المحار ث وآ ت رش النما والبذور وميحقاتها بالجميي
ب ع مع ات الحصا ولوازمها بالجميي
ب ع ال رانات ولوازمها بالجميي
ب ع آ ت صنااي األلبان ولوازمها بالجميي
ب ع مع ات ترب ي ال واجن ولوازمها بالجميي
ب ع مع ات ترب ي النحل ولوازمها بالجميي
ب ع الج اررات المنتعميي فل الزرااي والتقج ر بالجميي
ب ع ان ت لقص األاقاب بالجميي

4659

بيع االالت والمعدات االخرى بالجملة
 46591بيع أالجهلة المكتبية عدا الحواسيب والمعدات الطرفية
بالجملة

ب ع أ جهزة المكتب ي ا ا الحوان ب والمع ات الألرف ي

بالجميي
 46592بيع اال ثاث المكتبي بالجملة
ب ع ا ثاث المكتبل بالجميي
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 46593بيع معدات النقل عدا السيارات والمتور سيكالت والدراجات بالجملة
ب ع مع ات النقل ا ا الن ارات والمتور ن كالت وال راجات بالجميي
 46594بيع اإلنسان اآللي (روبوت) لخط إنتاج بالجملة
ب ع اإلننان انلل (روبوت) لخأل إنتام بالجميي
 46595بيع االسالي والمفاتي
الصناعي بالجملة

والمحوالت وأجهلة التركيب األخرى لالستعمال

ب ع ا نالص والمفات ح والمحو ت وأجهزة الترك ب األخر لالنتعمال

الصناال بالجميي

 46596بيع المواد الكهربائية االخرى مثل الماتورات والمحوالت الكهربائية
بالجملة

ب ع الموا الكهربائ ي ا خر مثل الماتورات والمحو ت الكهربائ ي بالجميي

 46597بيع ادوات الورش من أا نوع او أا مادة بالجملة
ب ع ا وات الورش من أي نوع او أي ما ة بالجميي
 46599بيع اآلالت والمعدات االخرى غير المصنفة في موضع آخر
ب ع ان ت التى تتحكم فى الحوانب انل ه بالجميي
ب ع ان ت اإللكترون ي التل تنتخ م فل صنااي المننوجات بالجميي
ب ع ان ت وأجهزة الق اس بالجميي
ب ع ان ت والمع ات ا خر غ ر المصنفي فل موضع آخر
بيع انواع المبيعات المتخصصة االخرى بالجملة

466
4661

ييع انواع الوقود الصلب والسائل والغالا والمنتجات المتصلة بها

بالجملة

 46611بيع انواع الوقود الصلب بالجملة
ب ع الفحم الحجري والخقبل وفحم الكوص وخقب الو و والنافتا
 46612بيع انواع الوقود السائل الخام بالجملة
ب ع انواع الو و النائل الخام بالجميي
 46613بيع انواع الوقود السائل بالجملة
ب ع ال زل والكازول ن وز ت الو و وز ت الت فئي والكاز بالجميي
 46614بيع انواع الوقود الغالا بالجملة
ب ع الغازات النفأل ي المن يي وغازات البوتان والبروبان بالجميي
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 46615بيع ليوت ودهون التشحيم بالجملة
ب ع ز وت و هون التقح م بالجميي
 46616بيع المنتجات البترولية االخرى بالجملة
ب ع المنتجات النفأل ي المكررة ا خر

4662

بيع المعادن وخامات المعادن بالجملة
 46621بيع خامات المعادن الحديدية وغير الحديدية بالجملة
ب ع خامات المعا ن الح

ي وغ ر الح

ي بالجميي

 46622بيع المعادن الحديدية وغير الحديدية بالجملة باشكالها االولية
ب ع المعا ن الح

ي بالجميي باقكالها ا ول ي

ي وغ ر الح

 46623بيع المنتجات المعدنية الحديدية وغير الحديدية شبه النهاية وغير
مصنفة في مكان آخر بالجملة
ب ع المنتجات المع ن ي الح

ي وغ ر الح

ي

قبه النها ي وغ ر

مصنفي فل مكان آخر بالجميي
 46624بيع الذهب وغيره من المعادن الثمينة بالجملة
ب ع الذهب وغ ره من المعا ن الثم ني بالجميي
4663

بيع مواد البنان والمواد االنشائية المعدنية ومعدات ولوالم السباكة
والتدفئة بالجملة
 46631بيع االخشاب بالجملة
ب ع الخقب غ ر المصقول بالجميي
ب ع المنتجات الخقب ي المعالجي اول اً بالجميي
 46632بيع الدهانات والبويات وأنواع الطالن بالجملة
ب ع ال هانات والبو ات وأنواع الألالء بالجميي
 46633بيع مواد البنان و المواد االنشائية بالجملة
ب ع الح

التني ح (ح

البناء) بالجميي

ب ع الألوب او البيوص بمختي

أنوااه بالجميي

ب ع ا نمنت والجبس والجص بالجميي
ب ع الرمل والحصى وأحجار البناء والج ر بالجميي
ب ع الرخام والجران ت والص نل والمو از ص والن رام ص بالجميي

195
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 46634بيع اوراق الحائط واغطية االرضيات بالجملة
ب ع اوراق الحائأل واغأل ي ا رض ات بالجميي
 46635بيع اللجاج المسط بالجملة
ب ع الزجام المنألح بالجميي
 46636بيع االدوات الحديدية بالجملة
ب ع ا وات الح

ي وا فال بالجميي

ب ع موا الترك بات والمثبتات بالجميي
ب ع الع

ال و ي من مألارق ومناق ر ومفكات وأ وات

و ي اخر

بالجميي
 46637بيع سخانات المياه بالجملة
ب ع نخانات الم اه بالجميي
 46638بيع االدوات الصحية بالجملة
ب ع ا حواض والحمامات والمراح ض وغ رها من ا وات الصح ي من
البورنالن بالجميي
ب ع ا ناب ب والحنف ات ووصالتها وترك باتها ..الخ بالجميي
أنقألي أخر لتجارة الجميي لموا البناء واألجهزة ومع ات ولوازم النباكي
والت فئي
4669

البيع بالجملة للنفايات والخردة والمنتجات األخرى غير المصنفة فى

مكان اخر

 46691بيع المواد الكيماوية الصناعية بالجملة
الب ع بالجميي لالن ي ن وحبر الألبااي

والز وت ا نان ي والغازات

الصناا ي والصمغ الك ماوي وموا التيو ن والرزن الصاا ل والم ثانول
والبراف ن وموا اضافي النكهات والصو ا والميح الصناال وا حماض

وانواع الكبر ت والنقا ومقتقاته ...الخ

 46692بيع األسمدة والمخصبات والمنتجات الكيماوية اللراعية بالجملة
ب ع األنم ة والمخصبات والمنتجات الك ماو ي الزراا ي بالجميي
 46693بيع المواد البالستيكية باشكالها االولية بالجملة
ب ع الموا البالنت ك ي باقكالها ا ول ي بالجميي
 46694بيع المطاط بالجملة
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وصف النشاط
ب ع المألاأل بالجميي
 46695بيع االلياف النسيجية وخيوط الغلل األخرى بالجملة
بع ا لا

النن ج ي وخ وأل الغزل األخر بالجميي

 46696بيع الورق بالجملة
ب ع الورق بالجميي
 46697بيع االحجار الثمينة بالجملة
ب ع ا حجار الثم ني بالجميي
 46698البيع بالجملة للنفايات المعدنية وغير المعدنية وغيرها من المواد
بغرض اعادة التدوير

تقمل جمع وفصل وتفك ص النيع مثل الن ارات ليحصول ايى اجزاء

ابيي لالنتعمال من ج

والتعبئي والتخز ن والتني م ون اجراء امي ات

تحو ل بح ث تكون لينفا ات المقتراة والمبااي

مي متبق ي

 46699تفكيي المعدات للحصول على قطع مستعملة العادة بيعها بالجملة
تفك ص الن ارات والكمب وترات والتيفز ونات وغ رها من النيع ليحصول
ايى ألع غ ار ابيي لالنتخ ام وااا ة ب عها

تجارة الجملة غير المتخصصة

469
4690

تجارة الجملة غير المتخصصة
 46900البيع بالجملة النواع من السلع دون تخصص
تجارة الجميي لمنتجات خقب ي أخر ا ا األثاث
تجارة الجميي لانفنج الصناال
تجارة الجميي ليمواز ن والمكا ل
تجارة الجميي لمع ات الرباأل المنام ر بأنوااها والصوام ل
تجارة الجميي ألجهزة وأ وات الألب والجراحي ا ا المنتخ مي لالنتعمال
المنزلل وا وات الألب ي والجراح ي
تجارة الجميي ألجهزة الق اس والتحكم
تجارة الجميي لاجهزة العمي ي والمعمي ي ف ما ا ا الألب ي
تجارة الجميي لمع ات اإلألفاء واألمن الصناال
تجارة الجميي ليوازم ا حذ ي (ا نكافل)
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تجارة الجميي لاك اس والعبوات بخال

المع ن ي والخقب ي والمصنواي

من المننوجات والورق
تجارة الجميي لااال

المصنعه من أصل نباتل

تجارة الجميي لااال

المصنعه من أصل ح وانل منحوق نمص – م

مجف

الخ

تجارة الجميي ألاال

مختيفي من أصل ح وانل ونباتل

أنقألي أخر لتجارة الجميي التل لم تصن

فل مكان آخر

تجارة التجلئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

47

البيع بالتجلئة في المتاجر غير المتخصصة

471
4711

البيع بالتجلئة في المتاجر غير المتخصصة التي تكون فيها األغذية

أو المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة فيها

 47111البيع بالتجلئة في المتاجر الصغيرة (الدكاكين) التي تكون فيها األغذية
أو المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة فيها

الب ع بالتجزئي فل المتاجر الصغ رة (ال كاك ن) التل تكون ف ها األغذ ي
أو المقروبات أو التبغ هى النيع النائ ة ف ها اضافي الى انواع اخر

من النيع مثل المالبس وا ثاث وا وانل المنزل ي والعألور  ...الخ

 47112البيع بالتجلئة في المتاجر المتوسطة (ميني ماركت) غير المتخصصة
التي تكون فيها األغذية أو المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة

فيها

الب ع بالتجزئي فل المتاجر المتونألي (م نل ماركت) غ ر المتخصصي
التل تكون ف ها األغذ ي أو المقروبات أو التبغ هى النيع النائ ة ف ها

اضافي الى انواع اخر من النيع مثل المالبس وا ثاث وا وانل المنزل ي
والعألور  ...الخ
 47113البيع بالتجلئة في المتاجر الكبيرة (سوبرماركت) غير المتخصصة التي
تكون فيها األغذية أو المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة فيها

الب ع بالتجزئي فل المتاجر الكب رة (نوبرماركت) غ ر المتخصصي التل
تكون ف ها األغذ ي أو المقروبات أو التبغ هى النيع النائ ة ف ها
اضافي الى انواع اخر من النيع مثل المالبس وا ثاث وا وانل المنزل ي
والعألور  ...الخ
4719

انواع البيع االخرى بالتجلئة في المتاجر غير المتخصصة

198

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 47190البيع بالتجلئة في المتاجر العامة غير المتخصصة (الموالت) التي ال
تكون فيها األغذية أو المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة فيها

الب ع بالتجزئي فل المتاجر (المو ت) غ ر المتخصصي التل

تكون

ف ها األغذ ي أو المقروبات أو التبغ هى النيع النائ ة ف ها اضافي الى

انواع اخر من النيع مثل المالبس وا ثاث وا وانل المنزل ي والعألور
والمجوهرات واليعب وا وات الر اض ي  ...الخ
بيع األغذية والمشروبات والتبغ بالتجلئة في المتاجر المتخصصة

472
4721

بيع األغذية بالتجلئة في المتاجر المتخصصة
 47211بيع الفواكه والخض اروات الطالجة او المحفوظة بالتجلئة
ب ع الفواكه والخض اروات الألازجي بالتجزئي
ب ع الفواكه والخض اروات المحفوظي بالتجزئي
 47212بيع لحوم الماشية ومنتجاتها بالتجلئة
ب ع اليحوم الماق ي الألازجي بالتجزئي
ب ع اليحوم الماق ي المجم ة باالتجزئي
 47213بيع لحوم الدواجن بالتجلئة
ب ع لحوم ال واجن الألازجي بالتجزئي
ب ع لحوم ال واجن المجم ة بالتجزئي
 47214بيع االسماي والمنتجات البحرية بالتجلئة
ب ع األنماص الألازجي بالتجزئي
ب ع األنماص المجم ة بالتجزئي
ب ع األنماص المميحي والم خني والمعيبي بالتجزئي
 47215بيع المنتجات الغذائية االخرى بالتجلئة
ب ع الألح ن (ال ق) بالتجزئي
ب ع ا رز بالتجزئي
ب ع الحبوب (ا س  -فول  -فاصول ا  -لوب ا ) بالتجزئي
ب ع منتجات الحنألي (برغل  -جر ش  -حب ي ...الخ) بالتجزئي
ب ع منتجات المخابز بالتجزئي
ب ع الحيو والفألائر بالتجزئي
بب ع المكنرات (فنتق  ،لوز فنتق  ،لوز  ..الخ ) بااتجزئي

199

قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

ب ع المخيالت بالتجزئي
ب ع الب ض بالتجزئي
ب ع األلبان ومنتجاتها بالتجزئي
ب ع األألباق والوجبات المع ه بالتجزئه
ب ع ا غذ ي ا خر بالتجزئي
بيع المشروبات بالتجلئة في المتاجر المتخصصة

4722

 47221بيع المشروبات الكحولية بالتجلئة (لالستهالي خارج المحل)
ب ع المقروبات الكحول ي بالتجزئي (لالنتهالص خارم المحل)
 47222بيع المشروبات غير الكحولية بالتجلئة (لالستهالي خارج المحل)
ب ع المقروبات غ ر الكحول ي بالتجزئي (لالنتهالص خارم المحل)
بيع منتجات التبغ بالتجلئة في المتاجر المتخصصة

4723

 47231بيع التبغ بالتجلئة
ب ع التبغ بالتجزئي (حيل)
 47232بيع منتجات التبغ بالتجلئة
ب ع منتجات التبغ بالتجزئي (النجائروالن جار والمعنل والتنباص...الخ)
بيع وقود السيارات بالتجلئة في المتاجر المتخصصة

473

بيع وقود السيارات بالتجلئة في المتاجر المتخصصة

4730

 47301بيع وقود المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بالتجلئة
ب ع و و المركبات ذات المحركات وال راجات النار ي بالتجزئي
47302

بيع منتجات التشحيم والتبريد للمركبات ذات المحركات بالتجلئة
ب ع منتجات التقح م والتبر ليمركبات ذات المحركات بالتجزئي
بيع معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المتاجر المتخصصة

474

بالتجلئة
4741

بيع الحواسيب والوحدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات ومعدات

االتصاالت بالتجلئة في المتاجر المتخصصة

 47411بيع اجهلة الحاسوب بالتجلئة
ب ع اجهزة الحانوب بالتجزئي

ب ع الوح ات الألرف ي ليحانوب ومنتيزماته بالتجزئي
 47412بيع اجهلة العاب الفيديو بالتجلئة
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قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

ب ع اجهزة العاب الف و بالتجزئي
 47413بيع البرمجيات الجاهلة والعاب الفيديو بالتجلئة
ب ع البرمج ات الجاهزة والعاب الف و بالتجزئي
 47414بيع معدات االتصاالت بالتجلئة
ب ع الهوات

العا ي والالنيك ي بالتجزئي

ب ع الهوات

النقالي (المحمول) بالتجزئي

تجارة المفر لالكننوارات ولوازم الهوات

النقالي

بيع المعدات واالجهلة السمعية والبصريه بالتجلئة في المتاجر

4742

المتخصصة

 47420بيع اجهلة الراديو والتلفليون والفيديو االلكترونية والكهربائية بالتجلئة
ب ع اجهزة ال ار و والتيفز ون والف و ا لكترون ي والكهربائ ي بالتجزئي
ب ع اجهزة النت ر و بالتجزئي
ب ع جهزة تقغ ل ا راص الم مجي وا راص الف و بالتجزئي
ب ع اجهزة الال أل (رن فر النتا ت) بالتجزئي
بيع المعدات المنلليه األخرى بالتجلئة فى المتاجر المتخصصة

475

بيع المنسوجات بالتجلئة في المتاجر المتخصصة

4751

 47511بيع االقمشة والمنسوجات بالتجلئة
ب ع ا مقي والمننوجات بالتجزئي
 47512بيع الخيوط والغلل بالتجلئة
ب ع خ وأل الغزل بالتجزئي
ب ع الموا األنان ي المنتخ مي فى صنااي األ مقي والنجا والتألر ز
والزخرفي بالتجزئي
47513

بيع لوالم الخياطة بالتجلئة
ب ع ا بر وخ وأل الخ األي ...الخ بالتجزئي

 47514بيع الفرش المنللي بالتجلئة
ب ع الفرش المنزلل بأنوااه بالتجزئي
4752

بيع الخردوات المعدنية والطالن واللجاج بالتجلئة في

المتخصصة

 47521بيع الخردوات بالتجلئة

201

المتاجر

قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

ب ع الخر وات بالتجزئي (ا فال ومفكات وا
47522

و ي....الخ)

بيع الطالن والدهان والورنيش بالتجلئة
ب ع الألالء وال هان والورن ش بالتجزئي

 47523بيع اللجاج والمرايا بالتجلئة
ب ع الزجام والم ار ا بالتجزئي
 47524بيع لمواد والمعدات اصنع بنفسي بالتجلئة
ب ع لموا والمع ات اصنع بنفنص بالتجزئي
 47525بيع األدوات الصحية بالتجلئة
ب ع األ وات الصح ي بالتجزئي
ب ع حمامات الناونا بالتجزئي
 47526بيع مواد البنان االخرى بالتجلئة
تجارة التجزئي لموا البناء :الح

والرمل والألوب– حجار البناء –

الج ر
ب ع ا خقاب بالتجزئي
ب ع آ ت ص الحقائش بالتجزئي
ب ع موا البناء ا خر بالتجزئي
4753

بيع السجاد والبسط واغطية االرضيات والجدران بالتجلئة في المحالت

المتخصصة

 47531بيع السجاد والموكيت والبسط بالتجلئة
ب ع النجا والموك ت والبنأل بالتجزئي
 47532بيع الستائر والستائر الشبكيه بالتجلئة
ب ع النتائر والنتائر القبك ه بالتجزئي
 47533بيع ورق الحائط واغطية االرضيات بالتجلئة
ب ع ورق الحائأل بالتجزئي
ب ع المقمعات وأغأل ي انرض ات بالتجزئي
4759

البيع بالتجلئة لألجهلة المنلليه الكهربائية واألثاث ومعدات اإلضانه
والمعدات المنللية األخرى

 47591بيع األثاث المنللي بالتجلئة
ب ع األثاث المنزلل بالتجزئي

202

قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

 47592بيع ادوات االضانة بالتجلئة
ب ع ا وات ا ضاءة بالتجزئي
 47593بيع االواني المنللية بالتجلئة
ب ع ا وانل وا وات المائ ة والخزف ات وا وانل الزجاج ي والمع ن ي وغ رها
من ا وانل بالتجزئي
47594

بيع السلع الخشبية والسلع المصنوعة من الخوص والقش والفلين

بالتجلئة
بع

النيع الخقب ي والنيع المصنواي من الخوص والقش والفي ن

بالتجزئي
 47595بيع االجهلة المنللية بالتجلئة
ب ع ا جهزة المنزل ي بالتجزئي كالثالجات والمجم ات والألباخات

والغن ،ت وموا وافران البوتاجاز الخ (ا ا اجهزة التيفاز وال ار و)
47596

بيع االدوات والمدونات الموسيقية بالتجلئة
ب ع ا وات والم ونات المون ق ي بالتجزئي

 47597بيع اجهلة األمان بالتجلئة
ب ع اجهزة األمان بالتجزئي مثل اجهزة ا فال والخزائن ب ون خ مات
الترك ب أو الص اني
 47598بيع المعدات واالدوات المنللية غير المصنفه في موضع آخر
ب ع المع ات وا وات المنزل ي غ ر المصنفه فل موضع آخر
بيع المواد الثقافية والترفيهية بالتجلئة في المتاجر المتخصصة

476

بيع الكتب والصحف واألدوات المكتبية بالتجلئة في المتاجر

4761

المتخصصة

 47611بيع الكتب بالتجلئة
ب ع الكتب بالتجزئي من جم ع ا نواع
47612

بيع التجهيلات المكتبية بالتجلئة
ب ع الجرائ وا وات الكتاب ي بالتجزئي
ب ع التجه زات المكتب ي بالتجزئي مثل ا الم والورق ...الخ

4762

بيع التسجيالت الموسيقية والمرئية بالتجلئة في المتاجر المتخصصة
 47620بيع التسجيالت الموسيقية والمرئية بالتجلئة في المتاجر المتخصصة

203

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
ب ع التنج الت المون ق ي ايى ا قرألي وا راص ،والكان تات بالتجزئي
ب ع قرائأل الف و والقرائأل الم مجي ( ي فل ي) بالتجزئي
ب ع القرائأل وا راص الفارغه بالتجزئي

4763

بيع االدوات الرياضية بالتجلئة في المتاجر المتخصصة
 47630بيع االدوات الرياضية وادوات الصيد ودوات التخييم والقوارب والدراجات
بالتجلئة

ب ع ا وات الر اض ي وا وات الص و وات التخ م والقوارب وال راجات
بالتجزئي
4764

بيع االلعاب واللعب بالتجلئة في المتاجر المتخصصة
 47640بيع االلعاب واللعب بالتجلئة في المتاجر المتخصصة
ب ع ا لعاب واليعب ا ا كانت الما ة المصنواي منها( ا ا العاب الف و)
بيع السلع األخرى بالتجلئة في المتاجر المتخصصة

477
4771

بيع المالبس واألحذيه واالصناف الجلدية بالتجلئة في المتاجر

المتخصصة

 47711بيع المالبس الجاهلة بالتجلئة
ب ع المالبس الجاهزة بالتجزئي
 47712بيع اصناف الفران بالتجلئة
ب ع اصنا

الفراء بالتجزئي

 47713بيع ملحقات المالبس بالتجلئة
ب ع ميحقات المالبس بالتجزئي م مثل القفازات واربأله العنق الخ
 47714بيع االحذية بالتجلئة
ب ع ا حذ ي بالتجزئي
 47715بيع المنتجات الجلدية بالتجلئة
ب ع المنتجات الجي ي بالتجزئي ا ا ا حذ ي والحقائب
 47716بيع الحقائب الجلدية ومستللمات السفر
ب ع الحقائب الجي ي لومنتيزمات النفر من الجيو وغ رها بالتجزئي
 47717البيع بالتجلئة للمالبس واالحذية والمنتجات الجلدية االخرى بالتجلئة
في المتاجر المتخصصة

204

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
الب ع بالتجزئي ليمالبس وا حذ ي والمظالت والمنتجات الجي ي ا خر
بالتجزئي فل المتاجر المتخصصي

4772

بيع المنتجات الصيدالنية والطبية واصناف مستحضرات التجميل

وادوات اللينة بالتجلئة في المتاجر المتخصصة

 47721بيع األدويه والمستحضرات الصيدالنيه بالتجلئة
ب ع األ و ه والمنتحضرات الص

ن ه بالتجزئي

 47722بيع األجهلة واألدوات الطبية والجراحية وأجهلة تقويم األعضان واألجهلة
التعويضية بالتجلئة

ب ع األجهزة واأل وات الألب ي والجراح ي وأجهزة تقو م األاضاء واألجهزة
التعو ض ي بالتجزئي
 47723بيع العطور ومستحضرات التجميل بالتجلئة
ب ع العألور ومنتحضرات التجم ل بالتجزئي
 47724بيع األدوية البيطرية بالتجلئة
ب ع األ و ي الب ألر ي بالتجزئي
4773

بيع البضائع الجديدة االخرى بالتجلئة في المتاجر المتخصصة
 47731بيع المعدات الفوتوغرافية والبصرية والدقيقة بالتجلئة
ب ع المع ات الفوتوغراف ي والبصر ي وال قي بالتجزئي
انقألي المتخصص ن فل مجال البصر ات
 47732بيع الساعات بجميع أنواعها بالتجلئة
ب ع النااات بجم ع أنوااها بالتجزئي
 47733بيع المجوهرات الثمينة بالتجلئة
ب ع المجوهرات الثم ني بالتجزئي
 47734بيع اللهور والنباتات بالتجلئة
ب ع الزهور والنباتات بالتجزئي
 47735بيع الحبوب واالسمدة واغذية الحيوانات االليفة بالتجلئة
ب ع الحبوب الزراا ي بالتجزئي
ب ع ا نم ة بالتجزئي
ب ع الح وانات والح وانات ا ل في واغذ تها بالتجزئي
 47736بيع الهدايا التذكارية ومنتجات الحرف اليدوية بالتجلئة

205

قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

ب ع اله ا ا التذكار ي ومنتجات الحر ال و ي بالتجزئي
 47737بيع الوقود والغال المعبأ للمنالل بالتجلئة
ب ع ز ت الو و والغاز المعبأ بانألوانات بالتجزئي
ب ع الحألب والفحم بالتجزئي
 47738بيع مواد النظافة بالتجلئة
ب ع موا النظافي بالتجزئي
47739

بيع المنتجات غير الغذائية غير المصنفة في موقع آخر
انقألي المعارض الفن ي التجار ي
ب ع المب ات الحقر ي الصناا ي والزراا ه بالتجزئي
ب ع الصابون والمنظفات الصناا ي بالتجزئي
ب ع ا نيحي والذخائر بالتجزئي
ب ع الألوابع والعمالت التذكار ه بالتجزئي
ب ع المنتجات غ ر الغذائ ي األخر بالتجزئي التل لم تصن
آخر
بيع السلع المستعملة بالتجلئة

4774

 47741بيع المالبس المستعملة بالتجلئة
ب ع المالبس المنتعميي بالتجزئي
 47742بيع األثات المستعمل بالتجلئة
ب ع األثات المنتعمل بالتجزئي
 47743بيع االجهلة المنللية المستعملة بالتجلئة
ب ع ا جهزة المنزل ي المنتعميي بالتجزئي
47744

بيع االحذية المستعملة بالتجلئة
ب ع ا حذ ي المنتعميي بالتجزئي

 47745بيع السلع المستعملة االخرى بالتجلئة
ب ع الكتب المنتعيي بالتجزئي
ب ع التح

الق مي بالتجزئي

انقألي ب وت الم از ات بالتجزئي
ب ع النيع المنتعميي ا خر بالتجزئي
478

البيع بالتجلئة عن طريق األكشاي واألسواق
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فل مكان

قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

بيع االغذية والمشروبات ومنتجات التبغ

4781

األكشاي واألسواق
47811

بالتجلئة عن طريق

بيع المواد الغذائية بالتجلئة عن طريق األكشاي واألسواق
ب ع الموا الغذائ ي بالتجزئي ان ألر ق األكقاص واألنواق

47812

بيع المشروبات بالتجلئة عن طريق األكشاي واألسواق
ب ع المقروبات بالتجزئي ان ألر ق األكقاص واألنواق

47813

بيع منتجات التبغ بالتجلئة عن طريق األكشاي واألسواق
ب ع المنتجات التبغ بالتجزئي ان ألر ق األكقاص واألنواق

4782

بيع المنسوجات والمالبس واألحذية بالتجلئة فى االكشاي واألسواق
 47821بيع المنسوجات بالتجلئة فى االكشاي واألسواق
ب ع المننوجات بالتجزئي فى ا كقاص واألنواق
 47822بيع المالبس بالتجلئة في االكشاي واألسواق
ب ع المالبس بالتجزئي فل ا كقاص واألنواق
 47823بيع االحذية بالتجلئة في االكشاي واألسواق
ب ع ا حذ ي بالتجزئي فل ا كقاص واألنواق

4789

بيع السلع االخرى بالتجلئة في االكشاي واالسواق
 47891بيع السجاد والبسط بالتجلئة في األكشاي واألسواق
ب ع النجا والبنأل بالتجزئي فل األكقاص واألنواق
 47892بيع الكتب والجرائد والمجالت بالتجلئة في األكشاي واألسواق
ب ع الكتب والجرائ والمجالت بالتجزئي فل األكقاص واألنواق
 47893بيع االلعاب واللعب بالتجلئة في األكشاي واألسواق
ب ع ا لعاب واليعب بالتجزئي فل األكقاص واألنواق
 47894بيع االجهلة المنللية وااللكترونية بالتجلئة في االكشاي واالسواق
ب ع ا جهزة المنزل ي وا لكترون ي بالتجزئي فل ا كقاص وا نواق
 47895بيع اشرطة الفيديو والتسجيالت بالتجلئة في االكشاي واالسواق
ب ع اقرألي الف و والتنج الت بالتجزئي فل ا كقاص وا نواق
 47896بيع سلع اخرى بالتجلئة في االكشاي واالسواق
ب ع نيع اخر بالتجزئي فل ا كقاص وا نواق
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قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

تجارة التجلئة خارج المتاجر واالكشاي واالسواق

479

البيع بالتجلئةعن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشران بواسطة البريد

4791

والبريد اإللكتروني واإلنترنت

 47911بيع السلع المختلفة بالتجلئة عن طريق البريد
ب ع النيع المختيفي بالتجزئي ان ألر ق البر
 47912بيع السلع المختلفة بالتجلئة عن طريق االنترنت
ب ع النيع المختيفي بالتجزئي ان ألر ق ا نترنت
47913

البيع المباشر عن طريق التلفليون او االذاعة او الهاتف
الب ع المباقر ان ألر ق التيفز ون او ا ذااي او الهات

 47914ملادات البيع بالتجلئة عن طريق االنترنت
م از ات الب ع بالتجزئي ان ألر ق ا نترنت
4799

انواع البيع بالتجلئة للسلع األخرى خارج المتاجر واالكشاي واالسواق
 47991بيع اا نوع من المنتجات بأا طريق غير موجودة في الطرق األخرى
الب ع المباقران ألر ق البائع ن االتجول ن أو توص ل من الباب إلى
الباب

الب ع بوانألي الماكنات

 47992البيع المباشر للوقود الى المستهلكين
الب ع المباقر ليو و الى المنتهيك ن (ز ت الت فئي ،الحألب...الخ )،تنيم
مباقرة الى اماكن العمالء
 47993أنشطة الملادات غير الموجودة بمتاجر التجلئة
أنقألي الم از ات غ ر الموجو ة بمتاجر التجزئي
 47994البيع بالتجلئة عن طريق عمالن بالعمولة خارج المتاجر
الب ع بالتجزئي ان ألر ق امالء بالعمولي خارم المتاجر

الباب حان
النقل والتخلين
النقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيب

49

النقل عبرالسكي الحديدية

491
4911

نقل الركاب بالسكي الحديدية بين المدن

208

قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

 49111نقل الركاب عن طريق خطوط السكي الحديد بين المدن
نقل الركاب ان ألر ق خألوأل النكص الح

ب ن الم ن

 49112تشغيل عربات النوم والطعام الملحقة بالقطارات كعمليات تقوم بها
شركات السكي

تقغ ل اربات النوم والألعام الميحقي بالقألارات كعمي ات تقوم بها
قركات النكص
نقل البضائع بالسكي الحديدية

4912
49120

نقل البضائع على شبكة السكي الحديدية الرئيسية وعلى خطوط
السكي القصيرة للبضائع
نقل البضائع ايى قبكي النكص الح

ي الرئ ن ي وايى خألوأل النكص

القص رة ليبضائع
أنواع النقل البرى األخرى

492
4921

النقل البرى للركاب في المدن والضواحي بمواعيد
 49211نقل الركاب بالحافالت والسيارات داخل المدن والضواحي بمواعيد
نقل الركاب بالحافالت اخل الم ن والضواحل
نقل الركاب اخل الم ن والضواحل بن ارات متونألي وصغ رة
 49212نقل الركاب داخل المدن بالترام
نقل الركاب اخل الم ن بالترام
 49213نقل الركاب داخل المدن بمترو األنفاق والخطوط العلوية
نقل الركاب اخل الم ن بمترو األنفاق والخألوأل العيو ي
 49214نقل الركاب من المدينة الي المطار ومن المدينة الي المحطات
نقل الركاب من الم ني الل المألار ومن الم ني الل المحألات
 49215تشغيل خطوط السكي في االنفاق المصاعد الكبليه والهوائية وما الي
ذلي كجلن من شبكة النقل بين المدن والضواحي

تقغ ل خألوأل النكص فل ا نفاق المصاا الكبي ه والهوائ ي وما الل
ذلص كجزء من قبكي النقل ب ن الم ن والضواحل
4922

أنواع النقل البرى األخرى للركاب
 49221نقل الركاب المنتظم بالباصات لمسافات طويلة

209

قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

نقل الركاب المنتظم بالباصات لمنافات ألو يي
تأج ر ونائل النقل والرحالت القص رة وغ رها من خ مات الحافالت
غ ر المنتظمي
نقل الركاب بالباصات الن اح ي
تقغ ل باصات الم ارس ونقل العمال
49222

تشغيل سيارات األجرة والتاكسي
تقغ ل ن ارات األجرة والتاكنل
تقغ ل ن ارات نقل الركاب الى المألارات
تأج ر الن ارات الخاصي بنائق ها

 49223أنواع النقل البرى األخرى للركاب
تقغ ل التيفر ص والخألوأل الح

ي ق ة ا نح ار والمصاا الكي ي التى

تكون جزء من نظام ابور الم ن والضواحل

نقل الركاب بال راجات النار ي الميحق بها اربي
نقل الركاب ان ألر ق العربات التل جرها الح وان
4923

النقل البرى للبضائع
 49231النقل البرى للبضائع بالمركبات ذات الماتور
نقل الكتل الخقب ي ايى الألرق
نقل الخامات ايى الألرق
نقل البضائع بعربات مبر ة
النقل الثق ل
نقل الموا النائبي بالن ارات الحوض ي والصهار ج ا ا الم اة والنوائل
نقل القاذورات والفضالت ب ون جمع أو تصر
نقل األثاث بالن ارات
 49232النقل البرا للسيارات
النقل البري لين ارات
 49233نقل المياه والسوائل بالشاحنات
نقل الم اه والنوائل بالقاحنات
 49234أنشطة أخرى للنقل البرا للبضائع

210

قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

نقل البضائع ان ألر ق المركبات التى جرها اإلننان أو الح وان
تأج ر القاحنات بالنائق
النقل بخطوط األنابيب

493

النقل بخطوط األنابيب

4930

 49301نقل النفط الخام باألنابيب
نقل النفأل الخام باألناب ب
نقل منتجات النفأل باألناب ب
 49302نقل السوائل باألنابيب
نقل النوائل ذات العوالق الصيبي باألناب ب
نقل النوائل ب ون اوالق صيبي باألناب ب
 49303نقل الغالات الطبيعية أو المصنعة باألنابيب
نقل الغازات الألب ع ي أو المصنعي باألناب ب
 49304نقل المياه باألنابيب
نقل الم اه باألناب ب
 49305تشغيل محطات الضخ
تقغ ل محألات الضخ
النقل المائي

50

النقل المائي البحرا والساحلي

501

النقل المائي البحرا والساحلي للركاب

5011
50111

نقل الركاب عبر البحار وفي المياه الساحلية سوان كانت بمواعيد
منتظمة اوغير منتظمة
تقغ ل نفن و وارب التنزه والرحالت
تقغ ل العبارات والتاكن ات البحر ي وغ رها

 50112تأجير لوارق المتعة مع بحارتها للنقل البحرا او الساحلي (مثال :
رحالت الصيد)
تأج ر زوارق المتعي مع بحارتها لينقل البحري او الناحيل (مثالً :

رحالت الص )
5012

النقل المائي البحرا والساحلي للبضائع
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قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة
50121

نقل البضائع عبر البحار وفي المياه الساحلية بمواعيد منتظمة او

غير منتظمة

نقل البضائع ابر البحار وفل الم اه الناحي ي
50122

النقل بصنادل الجر او الدفع لحفارات النفط وغيرها
النقل بصنا ل الجر او ال فع او لحفارات النفأل وغ رها
النقل المائي الداخلي

502

النقل المائي الداخلي للركاب

5021

 50211النقل المائي الداخلي للركاب
نقل الركاب بالبواخر النهر ي
نقل الركاب بالباصات النهر ي
نقل الركاب بالقوارب والمراكب ا ا الصنا ل انل ي
نقل الركاب بالصنا ل انل ي ومقألوراتها
نقل الركاب بالعبارات
 50212تأجير القوارب للتنله والجوالت مع بحارتها للنقل المائي الداخلي
تأج ر القوارب ليتنزه والجو ت مع بحارتها لينقل المائل ال اخيل
النقل المائي الداخلي للبضائع

5022

 50220النقل المائي الداخلي للبضائع
نقل البضائع بالمراكب القراا ي
نقل البضائع بالعبارات
نقل البضائع بالصنا ل انل ي ومقألوراتها
النقل الجوى

51

النقل الجوى للركاب

511

النقل الجوى للركاب

5110

 51101النقل الجوى للركاب عبر خطوط منتظمه وطبقا لجداول لمنيه محدده
النقل الجو
51102

ليركاب ابر خألوأل منتظمه وألبقا لج اول زمن ه مح ه

الرحالت الجوية المستأجرة للركاب
الرحالت الجو ي المنتأجرة ليركاب

 51103الرحالت الجوية للترفيه والمناظر الطبيعية
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قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

الرحالت الجو ي ليمقاه ة والتنزه
 51104تأجير معدات النقل الجوى مع مشغل لغرض نقل الركاب
تأج ر مع ات النقل الجو مع مقغل لغرض نقل الركاب
 51105أنشطة المالحة الجوية العامة
نقل الركاب بوانألي نوا ي الأل ران ألغراض الترف ه
النقل الجوى للبضائع

512

النقل الجوى للبضائع

5120

 51201نقل البضائع عن طريق الجو
نقل البضائع ان ألر ق الجوابر خألوأل منتظمي وألبقا لج اول زمن ي
مح ه
نقل البضائع ان ألر ق الجو بغ ر مواا مح ة
 51202إطالق األقمار الصناعية ومركبات الفضان
إألالق األ مار الصناا ي ومركبات الفضاء
 51203النقل عبر الفضان
النقل ابر الفضاء
 51204تأجير معدات النقل الجوى مع مشغل بغرض نقل البضائع
تأج ر مع ات النقل الجو مع مقغل بغرض نقل البضائع
التخلين وانشطة الدعم للنقل

52

التخلين والمخالن (المستودعات)

521

التخلين والمخالن (المستودعات)

5210

 52101تشغيل صوامع الغالل
تقغ ل صوامع الغالل
52102

تشغيل مخالن البضائع العامة
تقغ ل مخازن البضائع العامي

 52103تشغيل مخالن التبريد
تقغ ل مخازن التبر (الثالجات)
التخز ن بالتجم

بالهواء البار

تقغ ل مخامر الموز
 52104تشغيل صهاريج التخلين ..الخ

213

قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

تقغ ل صهار ج التخز ن ..الخ
 52105تخلين السلع في مناطق التجارة الخارجية
تخز ن النيع فل مناألق التجارة الخارج ي
األنشطة الداعمة للنقل

522

أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل البرا

5221
52211

انشطة الخدمات المتصلة بالنقل البرا للركاب او الحيوانات او

البضائع

تقغ ل محألات الموانلء ومحألات النكص ومحألات الباصات

ومحألات لمناولي وقحن البضائع
تقغ ل البن ي األنان ي لينكص الح

ي

تقغ ل الألرق والجنور وا نفاق وموا

الن ارات وال راجات

 52212انشطة التحويل والتفريع
انقألي التحو ل والتفر ع
52213

انشطة الجر والقطر والمساعدة على الطرق
انقألي الجر والقألر والمناا ة ايى الألرق

 52214نشاط إسالة الغالات ألغراض النقل
نقاأل إنالي الغازات ألغراض النقل
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل المائي

5222
52220

االنشطة المتصلة بالنقل المائي لالفراد او الحيوانات او البضائع
تقغ ل مرافق الموانل وارصفي الموانل
تقغ ل موانلء الممرات المائ ي
أنقألي المالحي وارقا النفن والرنو
خ مات إنقاذ النفن والقحن والتفر غ بالصنا ل
خ مات إ ارة المنارات والفنارات
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوا

5223
52230

االنشطة المتصلة بالنقل الجوا للركاب والحيوانات والبضائع
تقغ ل مرافق الموانل الجو ي والمألارات
انقألي م ار به الأل ران والحركي الجو ي
أنقألي الخ مات األرض ي فل المألارات

214

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
خ مات مكافحي الحر ق فل المألارات
خ مات مكافحي ومنع الحر ق فل المألارات

5224

مناولة البضائع
 52241خدمات شحن وتفريغ السلع أو أمتعه الركاب بغض النظر عن وسيلة
النقل (تشمل النقل الجوا)
خ مات قحن وتفر غ النيع أو أمتعه الركاب بغض النظر ان ون يي
النقل
 52242خدمات شحن وتفريغ السفن
خ مات قحن وتفر غ النفن
 52243خدمات شحن وتفريغ عربات السكي الحديد للبضائع
خ مات قحن وتفر غ اربات النكص الح

5229

ليبضائع

أنشطة دعم النقل األخرى
 52291انشطة وكاالت شحن البضائع
ارنال البضائع
ترت ب وتنظ م امي ات النقل ان ألر ق النكص الح

والجو

والألرق والبحر

تنظ م القحنات الفر ي والجماا ي تضمن التقاأل وتني م البضائع
وتجم ع القحنات
ا نقألي اليوجنت ي مثل امي ات التخأل أل

ال اامي لينقل والتخز ن والتوز ع

والتصم م

والعمي ات

إص ار وتحص ل منتن ات النقل وبول صي البضائع المقحوني
أنقألي إرنال البضائع ان ألر ق البحر ووك ،ت القحن الجو ي
خ مات نمنرة النفن والألائرات
 52292أنشطة وكاالت التخليص الجمركي
أنقألي وكا ت التخي ص الجمركل
 52293أنشطة دعم النقل األخرى
امي ات قحن البضائع والتعبئي المؤ تي لها لغرض واح وهو حما ي

البضائع أثناء المرور والتفر غ ،واخذ الع نات وفحص ووزن البضائع
أنقألي ام النقل األخر

215

قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

انشطة البريد ونقل الرسائل والطرود

53

انشطة البريد

531

انشطة البريد

5310

 53100انشطة البريد الحكومية
انتالم وتصن

ونقل الرنائل والألرو المحي ي وال ول ي من بل

الخ مات البر ي الحكوم ي
جمع الرنائل والألرو من الصنا ق والمكاتب البر ي
توز ع وتوص ل الرنائل والألرو
انشطة شركات نقل البريد الخاصة

532

انشطة شركات نقل البريد الخاصة

5320
53200

انشطة شركات نقل البريد الخاصة
نقل وتني م البر والألرو محي ا او ول ا بوانألي القركات التل
التزاما قامال فل الخ مات و مكن نقيها بأكثر من أنيوب
توز ع وتوص ل الرنائل والألرو

الباب طان
انشطة خدمات االقامة والطعام
أنشطة اإلقامة

55

أنشطة اإلقامة قصيرة المدى

551
5510

أنشطة اإلقامة قصيرة المدى
 55101أنشطة اإلقامة قصيرة المدى (الفنادق والموتيالت)
الفنا ق
فنا ق المنتجعات
فنا ق ا جنحي والققق
الموت الت
الفنا ق التل توفر اماكن لين ارات
نقاأل البنن ونات
 55102أنشطة اإلقامة قصيرة المدى االخرى
نقاأل ب وت و ور الض افي
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
وح ات تق م ا امي وا فألار
ققق وب وت تؤجر ليزوار لم ة ص رة
وح ات تقانم الو ت
أماكن ضاء األجازات
القال هات وا كواخ والكبائن
ب وت القباب والمنتجعات الجبي ي
مواقع المخيما توالمتنلهات الترفيهية التي تتي مكانا لمواقف المركبات

552

والمقطورات
5520

مواقع المخيمات والمتنلهات الترفيهية التي تتي

المركبات والمقطورات

مكانا لمواقف

 55201تقديم خدمات االقامة في اماكن المخيمات لللائرين المقيمين لفترات
قصيرة

تق م خ مات ا امي فل اماكن المخ مات ليزائر ن المق م ن لفترات
ص رة

توف ر مأو

امي الخ ام غراض النوم

 55202توفير خدمات المكان والتسهيالت الاللمة للمركبات األستجماميه
توف ر خ مات المكان والتنه الت الالزمي ليمركبات األنتجمام ه
مرافق اإلقامه اآلخرى

559
5590

مرافق اإلقامه اآلخرى
 55900م ارفق اإلقامه اآلخرى
مناكن الأليبي
مناكن الم ارس ال اخي ي
مناكن العمال
الب وت التل تق م خ مات النوم الكاميي
اربات النوم فل القألارات
أنشطه خدمات االطعمة والمشروبات

56

أنشطه المطاعم وخدمات االطعمة المتنقلة

561
5610

أنشطه المطاعم وخدمات االطعمة المتنقلة
 56101أنشطه المطاعم
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
المألاام
الكافت ر ا
مألاام الوجبات النر عي
مألاام الب ت از
نقاأل المألاام وأنقأله البار المرتبألي بونائل النقل المختيفي – ان ما
نفذ بوح ات منفصيي فل الألائرات -والقألارات والنفن
 56102اكشاي المطاعم المتنقلة
اربات الألعام المتنقيي
تجه ز الألعام فل أكقاص فل ا نواق
اربات ب ع ا س كر م
 56103محالت االيس كريم
محالت ا س كر م
تقديم وجبات الطعام للمناسبات وأنشطه خدمات الطعام األخرى

562
5621

تقديم الطعام للمناسبات
 56210تقديم الطعام للمناسبات
تق م الألعام ليمنانبات (و ئم ا فراح )..

5629

أنشطه خدمات الطعام األخرى
 56291انشطة متعهدين تقديم الطعام لشركات النقل
تقغ ل خ مات تق م الألعام فل المنانبات الر اض ي
 56292أنشطه تقديم الطعام للنوادا الرياضية وما شابهها
أنقأله تق م الألعام لينوا ي الر اض ي وما قابهها
 56293تشغيل المقاصف والكافيتريات على أساس عقد في المصانع والمكاتب
والمستشفيات والمدارس
تقغ ل المقاص

والكاف تر ات ايى أناس اق فل المصانع والمكاتب

والمنتقف ات والم ارس
أنشطه تقديم المشروبات

563
5630

أنشطه تقديم المشروبات
 56301نشاط المقاهي
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

نقاأل المقاهل
 56302نشاط البارات والحانات والخمارات
نقاأل البارات والحانات والخمارات
نقاأل أماكن ال نكو مع تق م مقروب
 56303نشاط محالت بيع العصائر والمشروبات المرطبة
نقاأل محالت ب ع العصائر اص ر القصب – اص ر الفواكه
 56304نشاط بائعو المشروبات المتنقلون
نقاأل بائعو المقروبات المتنقيون

الباب يان
المعلومات واإلتصاالت
أنشطه النشر

58

أنشطه نشر الكتب والدوريات و غيرها من أنشطه النشر

581

نشر الكتب

5811
58111

نشر الكتب والكتيبات وغيرها من النشرات بما في ذلي دوائر المعارف

(انسايكولوبيديا)

نقر الكتب والكت بات وغ رها من النقرات بما فل ذلص وائر المعار
(اننا كولوب ا)
 58112نشر األطالس والخرائط واللوحات
نقر األألالس والخرائأل واليوحات
 58113نشر الكتب السمعية
نقر الكتب النمع ي
 58114إصدار موسوعات علي اسطوانات مدمجة
إص ار مونواات ايل انألوانات م مجي
5812

نشر األدلة وقوائم العناوين البريدية
 58121نشر ادلة الهاتف والعناوين البريدية
نقر القوائم البر ي
نقر أ لي التي فونات
 58122نشر أدلة أخرى وتنسيقها
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قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

نقر أ لي أخر وتنن قها مثل تجم عات القوان ن والموا الص

ني

نشر الصحف والمجالت والدوريات

5813

 58131نشر الصحف بما فيها الصحف االعالنية
نقر الصح
58132

بما ف ها الصح

ا االن ي

نشر الدوريات والمجالت بما فيها نشر برامج االذاعة والتلفليون
نقر ال ور ات والمجالت بما ف ها نقر برامج ا ذااي والتيفز ون

 58133النشر على شكل الكتروني
النقر ايى قكل الكترونل
5819

أنشطة النشر األخرى
 58191أنشطة النشر األخرى (تشمل النشر عبر الشبكة)
نقر الكتالوكات المختيفي (نماذم ال اا ي المختيفي)
نقر الصور الفوتوغراف ي
نقر البألا ات البر ي
نقر كارتات المعا ة والمنانبات وا حتفا ت
نقر الج اول الزمن ي (التقاو م
نقر البونتر والرنومات ليوحات ا صي ه
نقر النماذم والميصقات
نقر الموا اإلاالن ي المختيفي
نقر الألوابع
الموا المألبواي ا خر
 58192النشر على الشبكة لاحصانات وغيرها من المعلومات
النقر ايى القبكي لإلحصاءات وغ رها من المعيومات
نشر البرمجيات

582
5820

نشر البرمجيات
 58200نشر البرمجيات الجاهلة (غير المعدة حسب الطلب)
نقرأنظمي التقغ ل
نقر تألب قات ا امال المنتخ مي لاغراض المختيفي
نقر ألعاب الكمب وتر لجم ع ا جهزة
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قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

أنشطة إنتاج ونشر برامج التليفليون والفيديو واألفالم السينمائية

59

والتسجيالت الصوتية والموسيقية

أنشطة إنتاج األفالم السينمائية والفيديو والبرامج التليفليونية

591

أنشطة إنتاج األفالم السينمائية والفيديو والبرامج التليفليونية

5911
59110

انتاج االفالم والصور المتحركة للفيديو او برامج التلفليون واالعالنات

التجارية التلفليونية

انتام الصور المتحركي وصور الف و
أنقألي إنتام برامج التي فز ون
أنقألي إنتام اإلاالنات التي فز ون ي التجار ي
أنشطه ما بعد اال نتاج لألفالم السينمائية والفيديو والبرامج التليفليونية

5912

 59121أنشطه ما بعد االنتاج
التحر ر ووضع العناو ن والترجمي و وائم ا نماء والقر ايى ا فالم
اضافي الكتابي ايى ا فالم الناألقي
وضع ا قكال والرنوم المتحركي والتأث رات الخاصي بوانألي الحانوب
نقل ا فالم والقرائأل
59122

انشطة مختبرات االفالم السينمائية وانشطة مختبرات افالم الرسوم

المتحركة

ألبع وتجه ز افالم الن نما
انتام ننخ من ا فالم لتوز عها ايى ور الن نما
59123

انشطة مكتبات االفالم  ..الخ
انقألي مكتبات ا فالم  ..الخ
أنشطه توليع األفالم السينمائية والفيديو والبرامج التليفليونية

5913
59131

توليع االفالم وشرائط الفيديو واالقراص الصلبة وما شابهها
توز ع ا فالم وقرائأل الف و وا راص الصيبي وما قابهها ايى ور

العرض وقبكات ومحألات التيفز ون والعارض ن

 59132الحصول على حقوق توليع األفالم وشرائط الفيديو و DVDواالقراص
المدمجة
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

الحصول ايى حقوق توز ع األفالم وقرائأل الف و و DVDوا راص
الم مجي
أنشطه عرض األفالم السينمائية وأفالم الفيديو

5914

 59141أنشطه عرض الصور المتحركة وعرض شرائط الفيديو
أنقأله ارض الصور المتحركي وارض قرائأل الف و فل ور الن نما
وأماكن العرض المفتوحي فل الهواء الأليق وغ رها من ا ماكن
 59142أنشطه نوادا السينما
أنقأله نوا ي الن نما
أنشطه نشر التسجيالت الصوتية والموسيقية

592

أنشطه نشر التسجيالت الصوتية والموسيقية

5920

 59201أنشطه نشر التسجيالت الصوتية
إنتام التنج الت ا صي ي (الصوت ي) مثل قرائأل الصوت وا راص
انقألي تنج ل الصوت فل ا نتو وهات بما فل ذلص انتام البرامج
ا ذاا ي (ا ا برامج البث المباقر) والتنج الت الصوت ي لالذااي
والن نما والتيفز ون
59202

نشر الموسيقى
الحصول ايى حقوق نقر ا امال المون ق ي وتنج يها
نقر وترخ ص ا امال المون ق ي فل تنج الت ا ذااي والن نما
والتيفز ون والعروض الح ي والمألبواات ونائر ونائأل ا االم
توز ع تنج الت الصوت ايى تجار الجميي والتجزئي أو مباقرة ليجمهور
أنقأله إص ار كتب النوت المون ق ي
أنشطه البرامج والبث

60

االذاعة الصوتية (الراديو)

601

االذاعة الصوتية (الراديو)

6010
60101

اذاعة الصوت من االستوديوهات االذاعية ومرافقها
اذااي الصوت من ا نتو وهات ا ذاا ي ليجمهور والمقترك ن

60102

انشطة شبكات االذاعة
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

تجم ع واذااي البرامج الصوت ي ان ألر ق ا ذااي ابر الهواء أو
من خالل األ مار الصناا ي أو الكابالت ليجمهور والى الك انات التابعي
والمقترك ن
اإلرنال اإلذاال من خالل اإلنترنت
إذااي الب انات كجزء متكامل من اإلرنال اإلذاال
انشطة البرامج واالذاعة المرئية (التلفليون)

602

انشطة البرامج واالذاعة المرئية (التلفليون)

6020
60201

انتاج برامج تلفليونية متكاملة من برامج مشتراة او انتاج ذاتي وبثها
انتام برامج تيفز ون ي متكاميي من برامج مقتراة (افالم ن نمائ ي او
وثائق ي) او انتام ذاتل (ا خبار الح ي والتقار ر ا خبار ي) وبثها من
الوح ة نفنها او وح ات موزاي اخر

بألرق مختيفي

إذااي الب انات كجزء متكامل من اإلرنال التيفز ونل
 60202أنشطه االشتراي في قنوات الفيديو حسب الطلب (رياضه – أفالم –
إخبارية)

أنقأله ا قتراص فل القنوات حنب الأليب (ر اضه – أفالم – إخبار ي )
االتصاالت

61

أنشطه االتصاالت السلكية

611
6110

أنشطه االتصاالت السلكية
 61101تشغيل او صيانة او تقديم خدمة نقل الصوت والبيانات والنصوص
والتسجيالت

من خالل استخدام بنية تحتية

(شركات االتصاالت السلكية)

لالتصاالت السلكية

تقغ ل وص اني مرافق التحو ل وا رنال لتوص ل ا رنال من نقألي الى

نقألي ان ألر ق خألوأل ارض ي او م كروو

او مزم ب ن الخألوأل

ا رض ي والناتا ت
تقغ ل نظم التوز ع بالكابل (مثل توز ع الب انات واإلقارات التي فز ون ي)
تق م خ مات ا تصال بالتيغ ار
الصوتل
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 61102شران حقوق

الدخول

واالستخدام وقدرة الشبكات من المالي

والمشغلين للشبكات وتوفير خدمات االتصاالت باستخدام هذه القدرات

لدوائر األعمال والمنالل
قراء حقوق ال خول وا نتخ ام و رة القبكات من المالص والمقغي ن
ليقبكات وتوف ر خ مات ا تصا ت

بانتخ ام هذه الق رات ل وائر

األامال والمنازل
 61103توفير خدمات النفاذ الى اإلنترنت بواسطة المشغلين للبنيه األساسية
السلكية

توف ر خ مات النفاذ الى اإلنترنت بوانألي المقغي ن ليبن ه األنان ي

النيك ي
 61104أنشطه االتصاالت السلكية االخرى
أنقأله ا تصا ت النيك ي ا خر
أنشطه االتصاالت الالسلكية

612
6120

أنشطه االتصاالت الالسلكية
 61201تشغيل وصيانة وتقديم خدمات االتصال الالسلكي (شركات الهاتف
النقال)

تقغ ل وص اني وتق م خ مات ا تصال بمرافق ارنال الصوت والب انات

والنصوص والتنج الت الصوت ي والف و بانتخ ام ب ئي ا تصال
نيك ي الالنيكل

 61202صيانة وتشغيل شبكات الهاتف الخلوا وغيرها من االتصاالت
الالسلكية

ص اني وتقغ ل قبكات الهات

الخيوي وغ رها من ا تصا ت الالنيك ي

 61203شران حقوق االستخدام والسعات علي الشبكات من المالي والمشغلين
وتوفير خدمات االتصال عن بعد (باستثنان االقمار الصناعية)

باستخدام هذه السعات في األعمال والمنالل

قراء حقوق ا نتخ ام والنعات ايل القبكات من المالص والمقغي ن

وتوف ر خ مات ا تصال ان بع (بانتثناء ا مار الصناا ي) بانتخ ام
هذه النعات فل األامال والمنازل
 61204توفير خدمات اإلنترنت بواسطة بواسطة مشغلي البنية األساسية
الالسلكية

توف ر خ مات اإلنترنت بوانألي بوانألي مقغيل البن ي األنان ي
الالنيك ي
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وصف النشاط

فئة

أنقأله أخر لالتصا ت الالنيك ي
أنشطه االتصاالت الفضائية (عبر األقمار الصناعية)

613

أنشطه االتصاالت الفضائية (عبر األقمار الصناعية)

6130

 61301تشغيل وصيانة وتقديم خدمات الوصول الى مرافق البث الصوتي
والبيانات والفيديو باستخدام مرافق االقمار الصناعية
تقغ ل وص اني وتق م خ مات الوصول الى مرافق البث الصوتل
والب انات والف و بانتخ ام مرافق ا مار الصناا ي
 61302توصيل البرامج المرئية والمسموعة والمقروئه التي تستقبل من شبكات
الكابالت ومحطات التليفليون أو الراديو المحلية من خالل األقمار

الصناعية إلي المستهلكين

توص ل البرامج المرئ ي والمنمواي والمقروئه التل تنتقبل من قبكات

الكابالت ومحألات التي فز ون أو ال ار و المحي ي من خالل األ مار

الصناا ي إلل المنتهيك ن
 61303توفير خدمات االنترنت بواسطة المشتغلين للبنية األساسية لألقمار
الصناعية

توف ر خ مات ا نترنت بوانألي المقتغي ن ليبن ي األنان ي لا مار

الصناا ي

أنشطة االتصاالت األخرى

619

أنشطة االتصاالت األخرى

6190

 61901تقديم تطبيقات اتصاالت متخصصة مثل تتبع االقمار الصناعية وقياس
االتصال عن بعد وعمليات محطات الرادار

تق م تألب قات اتصا ت متخصصي مثل تتبع ا مار الصناا ي و اس
ا تصال ان بع وامي ات محألات ال ار ار
61902

تشغيل محطات االستقبال لالقمار الصناعية والمرافق ذات الصلة
تقغ ل محألات ا نتقبال لال مار الصناا ي والمرافق ذات الصيي

 61903تقديم خدمة النفاذ الى الشبكة العالمية من خالل شبكات بين

المستخدمين والملودين (ال تكون الشبكات ملي الملود) كاستخدام

الهاتف
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وصف النشاط

فئة

تق م خ مي النفاذ الى القبكي العالم ي من خالل
المنتخ م ن والمزو ن (

قبكات ب ن

تكون القبكات ميص المزو ) كانتخ ام

الهات
 61904تقديم خدمة الهاتف واالنترنت للجمهور عبر مرافق مفتوحة
تق م خ مي الهات

وا نترنت ليجمهور ابر مرافق مفتوحي

 61905توفير خدمات االتصاالت علي التوصيالت الخاصة القائمة
توف ر الصوت بانتخ ام بروتوكول اإلنترنت
 61909اعادة بيع االتصاالت
ااا ة ب ع

رات قبكي ا تصا ت ون تق م خ مات اضاف ي

أنشطه البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من

62

انشطة

أنشطه البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من

620

انشطة

أنشطه البرمجة الحاسوبية

6201
62011

تصميم هيكل

البرمجية

او محتويات و كتابة الرمول الاللمة للتطبيقات

برمج ات النظم

التألب قات البرمج ي
واا الب انات
موا ع القبكي (ا نترنت)
62012

اعداد البرمجيات حسب الطلب
تع ل وتقك ل التألب ق الموجو لكل عمل فل ب ئي نظام المعيومات
ووفق ا حت اجات الخاصي بالعم ل

6202

أنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية وادارة المرافق الحاسوبية
 62021أنشطة التخطيط و التصميم لنظم الحاسب المكملة لتكنولوجيا مكونات
الحاسب و البرامج واالتصاالت (استشارات الحاسب)

أنقألي التخأل أل و التصم م لنظم الحانب المكميي لتكنولوج ا مكونات

الحانب و البرامج وا تصا ت (انتقارات الحانب)

 62022نشاط ادارة وتشغيل شبكة الحاسوب او مرافق تجهيل البيانات لدى
العميل في الموقع كذلي تقديم خدمات الدعم

226

قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

نقاأل ا ارة وتقغ ل قبكي الحانوب او مرافق تجه ز الب انات ل
العم ل فل المو ع كذلص تق م خ مات ال ام
أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب األخرى

6209

 62090أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب األخرى
حل مقكالت الحانوب
ترك ب اجهزة الحانوب القخص ي
ترك ب البرمج ات
أنشطة خدمات المعلومات

63

تجهيل البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بها من

631

انشطة والبوابات على الشبكة

تجهيل البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بها من

6311

انشطة

 63111األنشطة الخاصة بتوفير البنية األساسية الستضافة

الشبكة وخدمات تشغيل البيانات و األنشطة المتعلقة بها

المواقع على

األنقألي الخاصي بتوف ر البن ي األنان ي نتضافي الموا ع ايى القبكي

وخ مات تقغ ل الب انات واألنقألي المتعيقي بها
63112

االنشطة المتخصصة بانشان المواقع على الشبكة
انتضافي الموا ع
خ مات التحم ل مع العرض
انقاء موا ع التألب قات

63113

تقديم خدمات التطبيقات
تق م خ مات التألب قات

 63114تنظيم تقاسم الوقت في استعمال الحاسوب الرئيسي بين العمالن
تنظ م تقانم الو ت فل انتعمال الحانوب الرئ نل ب ن العمالء
63115

انشطة تجهيل البيانات
التجه ز الكامل ليب انات المق مي من العمالء
انتام تقار ر متخصصي من الب انات المق مي من العمالء

 63116خدمات إدخال البيانات
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

خ مات إ خال الب انات
بوابات الشبكة

6312

 63121تشغيل مواقع الشبكة التي تستخدم محري بحث من اجل انشان قواعد
بيانات لعناوين االنتر نت وصيانتها في نسق يسهل عملية البحث

تقغ ل موا ع القبكي التل تنتخ م محرص بحث من اجل انقاء واا
ب انات لعناو ن ا نتر نت وص انتها فل ننق نهل امي ي البحث
 63122تشغيل مواقع الشبكة االخرى التي تستخدم كبوبات لالنترنت مثل مواقع
االعالم التي تعمل تحديثا دوريا للمحتوى

تقغ ل موا ع القبكي ا خر التل تنتخ م كبوبات لالنترنت مثل موا ع
ا االم التل تعمل تح ثا ور ا ليمحتو
أنشطة خدمات المعلومات األخرى

639

أنشطة وكاالت األنبان

6391
63910

انشطة شركات ووكاالت االنبان التي تقدم االنبان والصور والرسائل

االخبارية لوسائل االعالم

انقألي قركات ووكا ت ا نباء التل تق م ا نباء والصور والرنائل

ا خبار ي لونائل ا االم

أنشطة خدمات المعلومات األخرى غير المصنفة في موقع آخر

6399

 63990أنشطة خدمات المعلومات األخرى غير المصنفة في موقع آخر
خ مات المعيومات المعتم ة ايى الهات
خ مات البحث ان المعيومات بناء ايى اق أو اجر
خ مات مقتألفات ا خبار والصحافي  .. ،الخ

الباب كاف
االنشطة المالية وأنشطة التأمين
انشطة الخدمات المالية عدا التأمين وتمويل صناديق التقاعد

64

الوساطة المالية

641
6411

البنوي المركلية
 64110البنوي المركلية
انقألي اص ار وا ارة امالت ال ولي
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

انقألي الم ار بي والتحكم فى (ارض النق )
تيقل الو ائع التى تنتخ م فى اغراض المقاصي
انقألي اإلق ار

ايى العمي ات اليمصرف ي

انقألي ا حتفاظ با حت األ ات المال ي لي ولي
انقألي تنف ذ األامال المصرف ي ليحكومي
أنقأله أخر ليبنوص المركز ي
انواع الوساطة المالية االخرى

6419

 64191البنوي التجارية
البنوص التجار ي
64192

البنوي االسالمية
البنوص ا نالم ي

64199

انواع الوساطة المالية االخرى
بنوص اإل خار والتوف ر
اتحا ات ا ئتمان
ا نقألي المصرف ي البر ي وانقألي التوف ر البر ي
منح القروض ليمقار ع المتخصصي من بل مؤننات تحتفظ بالو ائع
بنوص ا ئتمان العقاري وبنوص اإلنكان
أنشطة الشركات القابضة

642
6420

أنشطة الشركات القابضة
 64201أنشطة الشركات القابضة
انقألي القركات القابضي (التل تنتحوذ ايى اصول مجمواي من
القركات التابعي و كون نقاألها الرئ نل هل ميك ي تيص المجمواي)
االتحادات االحتكارية وصناديق االموال والكيانات المالية المشابهة

643
6430

االتحادات االحتكارية وصناديق االموال والكيانات المالية المشابهة
 64300االتحادات االحتكارية وصناديق االموال والكيانات المالية المشابهة
صنا ق ا نتثمار المفتوحي
صنا ق ا نتثمار المغيقي
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

ا تحا ات ا حتكار ي وهل التل ت ر الحنابات ن ابي ان المنتف ن
بموجب اتفاق او اق او وكالي
صنا ق وح ات ا نتثمار ا ئمان ي
انشطة

649

الخدمات المالية األخرى عدا أنشطة

تمويل التأمين

والمعاشات التقاعدية
التأجير المالي

6491

 64910التأجير المالي
التأج ر الذي تغألل ف ه الم ة ا جار ي العمر ا فتراضل لالصل
اشكال من القروض األخرى

6492
64920

اشكال من القروض األخرى
منح روض انتهالك ي
تمو ل التجارة ال ول ي
روض ألو يي األجل ليصنااي من خالل البنوص الصناا ي
ا راض األموال خارم النظام المصرفل
تمو ل قراء المنازل ان ألر ق المؤننات المتخصصي التل

الو ائع

تقبل

محالت الرهن والمقرضون بالرهن
أنقألي أخر ليقروض الممنوحي األخر
انشطة

6499

الخدمات المالية األخرى عدا انشطة تمويل التأمين

والمعاشات التقاعدية غير مصنفة في موضع أخر
64991

انشطة الخدمات المالية األخرى المتعلقة في األساس بتوليع التمويل

بخالف االقراض

انقألي الوناألي التجار ي
تحر ر المقا ضات وحقوق ا خت ار وغ رها لتفا ي الخنارة
انقألي القركات التل تعمل فل تنو ي التعو ضات
 64992أنشطه االستثمار للحساب الخاص للوحدات المعنية مثل شركات
رؤوس االموال المجالفة ونوادا االستثمار ..الخ

أنقأله ا نتثمار ليحناب الخاص ليوح ات المعن ي مثل قركات رؤوس
ا موال المجازفي ونوا ي ا نتثمار ..الخ
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

تمويل التأمين واعادة التأمين وصناديق التقاعد عدا الضمان

65

االجتماعي االللامي
التأمين

651

التأمين على الحياة

6511

 65110التأمين على الحياة
ضمان المنتحقات الننو ي وبوالص التأم ن ايى الح اة
ضمان المنتحقات الننو ي وبوالص تأم ن ال خل ان العجز
ضمان المنتحقات الننو ي وبوالص تأم ن ال خل ان حوا ث الموت او
فق اح ا اضاء (مع انصر ا خاري كب ر او ب ونه)
التأمين خالف التأمين على الحياة

6512

 65120التأمين خالف التأمين على الحياة
تأم ن الحوا ث والحر ق
التأم ن الصحل
تأم ن النفر
تأم ن الممتيكات
التأم ن ايى الن ارات
تأم ن النقل البحري
تأم ن النفن
تأم ن الأل ران
التأم ن ض النر ي
التأم ن ض الخنائر المال ي وتأم ن ال ون
أنقألي أخر ليتام ن ا ا الح اة
اعاده التأمين

652

اعاده التأمين

6520
65200

اعاده التأمين
ا نقألي التل تتمثل بتحمل جم ع المخاألر او جزء منها المرتبألي
ببوالص التأم ن القائمي المضموني من بل قركات تأم ن اخر

653

تمويل المعاشات التقاعدية
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مجموعة فرع
6530

فئة

وصف النشاط
تمويل المعاشات التقاعدية
 65300الهيئات المستقلة للرواتب التقاعدية
خألأل الم از ا التقاا ي ليموظف ن
صنا ق المعاقات التقاا ي وخألألها
خألأل التقاا
األنشطة المساعدة النشطة الخدمات المالية والتأمين

66

األنشطة المساعدة للخدمات المالية عدا تمويل التأمين والمعاشات

661

التقاعدية
6611

إدارة األسواق المالية
 66110تشغيل االسواق المالية واالشراف عليها عدا السلطات العامة مثل:
بورصي اقو النيع ا نان ي
بورصي اقو النيع فل تار خ حق
بورصي النن ات
بورصي ا نهم
بورصات ب ائل ا نهم اوالنيع

6612

أنشطة الوساطة المتعلقة بعقود االوراق المالية والسلع االساسية
 66121أنشطة الوساطة المتعلقة بعقود االوراق المالية والسلع االساسية
التعامل فل ا نواق المال ي ن ابي ان ا خر ن
الوناألي فل ا وراق المال ي
الوناألي فل اقو النيع ا نان ي
 66122أنشطة مكاتب الصرافة وتغيير العملة ..الخ
أنقألي مكاتب الصرافي وتغ ر العميي ..الخ

6619

األنشطة االخرى المساعدة ال نشطة الخدمات المالية
 66190األنشطة االخرى المساعدة النشطة الخدمات المالية
أنقألي تجه ز وتنو ي المعامالت المال ي
الخ مات ا نتقار ي ا نتثمار ي
مكاتب ا نتقارة ليرهونات والنمنرة
خ مات الوصا ي والحراني مقابل رنم
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وصف النشاط

فئة

األنشطة المساعدة لتمويل التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية

662

تقييم المخاطر واالضرار

6621

 66210تقييم المخاطر واالضرار
تق م أليبات التأم ن
تق ر التعو ضات
تق م المخاألر
تق م ا ضرار
تق ر الخنائر
تنو ي مألالبات التأم ن
أنشطة وكالن وسماسرة التأمين

6622

 66220أنشطة وكالن وسماسرة التأمين
أنقألي وكالء ونمانرة التأم ن
أنشطة اخرى مساعدة للتامين و تمويل المعاشات التقاعدية

6629
66290

االنشطة المتعلقة بتمويل التامين والمعاشات التقاعدية (فيما عدا

تسوية مطالبات التامين)

نقاأل إ ارة التعو ضات ونواتج امي ات المنتر ات (انقاذ ا ارة)
الخ مات ا كتوار ي
أنشطة إدارة االموال

663
6630

أنشطة إدارة االموال
 66301إدارة صناديق المعاشات التقاعدية
إ ارة صنا ق المعاقات التقاا ي
 66302إدارة صناديق االستثمار
إ ارة الصنا ق المقتركي نتثمار ا موال
إ ارة صنا ق ا نتثمارات األخر

الباب الم

األنشطة العقارية
األنشطة العقارية

68
681

األنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة
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مجموعة فرع
6810

فئة

وصف النشاط
ألنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة
 68101شران وبيع وتأجير وتشغيل العقارات والمباني المملوكة ملكية خاصة او
المؤجرة

قراء وب ع وتأج ر وتقغ ل البنا ات المكوني من ققق ومنازل
قراء وب ع وتأج ر وتقغ ل البنا ات غ ر النكن ي مثل الصا ت ومراكز
التنوق ..الخ
قراء وب ع وتأج ر األراضل بجم ع أنوااها
 68102تأجير المساكن والشقق المفروشة وغير مفروشة لالستخدام الدائم
على أساس عقد شهرا أو سنوا
تأج ر المناكن والققق المفروقي وغ ر مفروقي لالنتخ ام ال ائم ايى
أناس اق قهري أو ننوي
 68103تطوير مشاريع البنان للملكية الخاصة بمعني تأجير مساحات من هذه
المباني

تألو ر مقار ع البناء ليميك ي الخاصي بمعنل تأج ر مناحات من هذه

المبانل
 68104تقسيم العقارات واالراضي إلى حصص بدون استصالح األراضي
تقن م العقارات وا راضل إلى حصص ب ون انتصالح األراضل
 68105تشغيل مواقع البيوت المتنقلة السكنية
تقغ ل موا ع الب وت المتنقيي النكن ي
األنشطة العقارية على أساس عقد أو نظير رسم

682
6820

األنشطة العقارية على أساس عقد أو نظير رسم
 68201انشطة وكاالت وسمسرة العقارات
انقألي وكا ت ونمنرة العقارات
 68202وسطان الشران والبيع والتأجير للعقارات على أساس من العقود أو
نظير رسم
ونألاء القراء والب ع والتأج ر ليعقارات ايى أناس من العقو أو نظ ر

رنم

 68203إدارة العقارات على أساس من العقود أو نظير رسم
إ ارة العقارات ايى أناس من العقو أو نظ ر رنم
 68204أنشطه التقييم للعقارات
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

أنقأله التق م ليعقارات
68205

انشطة وكالن حسابات الضمان العقارية
انقألي وكالء حنابات الضمان العقار ي

الباب ميم

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
األنشطة القانونية والمحاسبية

69

األنشطة القانونية

691

األنشطة القانونية

6910
69101

التمثيل القانوني لمصال احد االفراد ضد طرف آخر
تق م المقورة والتمث ل فل القضا ا الم ن ي
تق م المقورة والتمث ل فل القضا ا الجنائ ي
تق م المقورة والتمث ل فل القضا ا العمال ي

 69102االستشارات العامة وتقديم المشورة واعداد الوثائق القانونية
(التجارا)

اا ا الوثائق الخاصي بااالن القركات او اتفا ات القراكي او الوثائق

المقابهي ف ما تصل بتكو ن القركات
تنج ل براءات ا ختراع وحقوق النقر
اا ا العقو القانون ي والوصا ا وا ئتمانات وما ال ها
 69103أنشطة أخرى يقوم بها الموثقون القانونيون والمحضرون والمحكمون
والمفتشون

أنقألي أخر

والمفتقون

قوم بها الموثقون القانون ون والمحضرون والمحكمون

االنشطه المحاسبية ومسي الدفاتر ومراجعة الحسابات واالستشارات

692

الضريبية
6920

االنشطه المحاسبية ومسي الدفاتر ومراجعة الحسابات واالستشارات

الضريبية

 69200االنشطه المحاسبية ومسي الدفاتر ومراجعة الحسابات واالستشارات
الضريبية

تنج ل المعامالت التجار ي الخاصي بالمقار ع التجار ي
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
اا ا ومراجعي الحنابات المال ي
فحص الحنابات والتص ق اي ها
اا ا ا اررات ضرائب ال خل القخص ي او التجار ي
ا نقأله ا نتقار ي ذات الصيي وتمث ل العمالء امام نيألات الضرائب
انشطه المكاتب الرئيسية والخبرة االستشارية في مجال االدارة

70

انشطه المكاتب الرئيسية

701
7010

انشطه المكاتب الرئيسية
 70100انشطه المكاتب الرئيسية
المكاتب الرئ ن ي ليقركات والمنق،ت
مكاتب ا ارة المركز ي ليقركات والمنق،ت
مكاتب القركي ا م
مكاتب المناألق واأل ال م ليقركات والمنقأت
مكاتب ا ارة الفروع
أنشطه الخبرة االستشارية في مجال االدارة

702
7020

أنشطه الخبرة االستشارية في مجال االدارة
 70200أنشطه الخبرة االستشارية في مجال االدارة
مكاتب الخبرة ا نتقار ي فل العال ات العامي
مكاتب الخبرة ا نتقار ي فل ا تصال
مكاتب الخبرة ا نتقار ي فل النعل لتحق ق المصيحي
واجراءات م ار بي

تصم م ألرق المحانبي وبرامج محانبي التكال
الم زان ي
تق م المقورة والمناا ة الى وائر ا امال

وا ارة

فل مجال

التخأل أل والتنظ م والكفاءة والم ار بي ومعيومات ا ارة
األنشطة المعمارية والهندسية واالختبارات الفنية والتحليل

71

االنشطه المعمارية والهندسية والخدمات االستشارية الفنية المتصلة

711

بها
7110

االنشطه المعمارية والهندسية وما يتصل بها من استشارات فنية
 71101االنشطة االستشارية المعمارية
مكاتب ا نتقارات المعمار ي لتصم م المبانل ورنم الخرائأل
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

مكاتب ا نتقارات المعمار ي لتخأل أل الم ن لتجم ل الموا ع
71102

التصميم الهندسي واالنشطة االستشارية االخرى (تألب ق القوان ن

الف ز ائ ي

والقواا الهن ن ي

فل تصم م ا

ت والموا وا وات

وا نقاءات والعمي ات والنظم)
ا

ت والعمي ات الصناا ي والمصانع

المقار ع التل تتضمن هن ني م ن ي او هن ني ه رول ك ي اوهن ني
مرور ي

مقار ع ا ارة الم اه
وضع المقار ع وتنف ذها بالننبي ليهنني الكهربائ ي او ا لكترون ي وهن ني
التع ن والهن ني الك ماو ي والم كان ك ي والصناا ي وهن ني النظم وا من

والنالمي
انقألي ا ارة المقار ع الخاصي بالتق
71103

وضع مشاريع استخدام تكييف الهوان وهندسة التبريد وهندسة
الصرف الصحي وهندسة مكافحة التلوث وهنسة الصوتيات الخ
وضع مقار ع انتخ ام تك

الهواء وهن ني التبر وهنني الصر

الصحل وهن ني مكافحي التيوث وهنني الصوت ات الخ
 71104أنشطة خدمات المس الجغرافي والجيولوجي وعلوم اللاللل
أنقألي خ مات المنح الجغرافل والج ولوجل وايوم الز زل
71105

انشطة المس الجيوديسي (طبقات االرض)
انقألي منح ا راضل والح و
انقألي المنح اله رولوجل
انقألي المنح تحت التربي
انقألي رنم الخرائأل والمعيومات المكان ي
االختبارات والتحليالت التقنية

712

االختبارات والتحليالت التقنية

7120
71201

اجران االختبارات الفيليائية والكيماوية وفحص وتحليل جميع المواد

والمنتجات

اختبار الصوت ات والذبذبات
اختبار ترك ب العا ن و رجي نقاؤها
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
انقألي ا ختبار فل مجال الصحي الغذائ ي وا ختبارات الب ألر ي
اختبار الخصائص الف ز ائ ي ليمعا ن مثل اختبار الق ة والكثافي و رجي
التحمل والنقاأل ا قعاال الخ
اختبار ا هي ي وا اتما ي
اختبار ا اء ا

ت مثل اختبار المحركات والن ارات والمع ات

ا لكترون ي ..الخ
اختبار الوصالت واليحام ان ألر ق ا قعي
تحي ل ا األال
اختبار و اس المؤقرات الب ئ ي مثل تيوث الهواء والم اه ..الخ
 71202شهادات صالحية المنتجات و تشمل البضائع المستهلكة والمركبات
ذات المحركات و الطائرات واوعية الضغط الخ

قها ات صالح ي المنتجات وتقمل البضائع المنتهيكي والمركبات ذات
المحركات والألائرات واوا ي الضغأل الخ
 71203االختبارات الدورية للسيارات من حيث السالمة على الطرق
ا ختبارات ال ور ي لين ارات من ح ث النالمي ايى الألرق
 71204اختبارات باستخدام النماذج المصغرة أو باستخدام النماذج ذات الحجم
الطبيعي للسفن والطائرات والسدود
اختبارات بانتخ ام النماذم المصغرة أو بانتخ ام النماذم ذات الحجم
الألب عل لينفن والألائرات والن و
 71205تشغيل مختبرات الشرطة
تقغ ل مختبرات القرألي
البحث والتطوير في المجال العلمي

72

البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة

721
7210

البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة
 72101البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية
البحث والتألو ر فل مجال العيوم الألب ع ي ر اض ات واح اء وك م اء
وفيص
 72102البحث والتطوير في مجال الهندسة و التكنولوحيا
البحث والتألو ر فل مجال الهن ني و التكنولوح ا
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة
72103

البحث والتطوير في مجال العلوم الطبية
البحث والتألو ر فل مجال العيوم الألب ي
البحث والتألو ر فل مجال التكنولوج ا الح و ي

72104

البحث والتطوير في مجال العلوم اللراعية
البحث والتألو ر فل مجال العيوم الزراا ي

 72105البحث والتطوير المتعدد للقطاعات وفي الغالب في العلوم الطبيعية
والهنسية

البحث والتألو ر المتع

ليقألااات وفل الغالب فل العيوم الألب ع ي

والهنن ي
البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم اإلجتماعية واإلنسانية

722

البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم اإلجتماعية واإلنسانية

7220

 72200البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم اإلجتماعية واإلنسانية
البحث والتألو ر فل مجال العيوم ا جتماا ي ا تصا

وايم نفس

وا جتماع والقانون
البحث والتألو ر فل مجال العيوم اإلننان ي اليغي  ،ان اب
البحث والتألو ر المتع

ليقألااات وفل الغالب فل العيوم ا جتماا ي

وا ننان ي
البحث والتألو ر فل مجال العيوم الثقاف ي والفن ي والتراث ي
اإلعالن وبحوث السوق

73

اإلعالن

731

اإلعالن

7310
73101

ابتكار وتنفيذ الحمالت االعالمية
ابتكار اإلاالنات ونقرها فل الصح

واإلنترنت والونائأل األخر

وال ور ات وا ذااه والتي فز ون

ابتكاراإلاالنات ونقرها فل ا ماكن الخارج ي مثل لوحات اإلاالنات
واأللواح وتز ن الواجهات واألألر وا االن ايى الن ارات والباصات..
الخ
اإلاالن ان ألر ق الجو
توز ع أو تني م الموا أو الع نات اإلاالن ي
توف ر المناحي اإلاالن ي ايى لوحي اإلاالنات
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وصف النشاط

فئة

انقاء الحوامل وغ رها من موا ع وه اكل لالاالن
73102

تمثيل وسائط االعالم
ب ع الو ت والمناحي لمختي

73103

ا االنات فل ونائل ا االن

القيام بحمالت تسويقية وغيرها من خدمات االعالن
تقج ع المنتجات
نقاأل الب ع والتنو ق
إاالنات مرنيي بالبر
انتقارات تنو ق ي
ابحاث السوق واستطالعات الرأا العام

732

ابحاث السوق واستطالعات الرأا العام

7320

 73201ابحاث السوق
بحث امكانات النوق وم

تقبل منتجات ج ة من المنتهيص واا ات

المنتهيص القرائ ي بغرض تنق أل المب عات و قمل ذلص التحي ل
ا حصائل ليب انات
 73202استطالعات الرأا العام
انتألالع ا راء الجماا ي ليجمهور حول المنائل ا ن ان ي
وا تصا ي وا جتماا ي وتحي ل النتائج احصائ ا
األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى

74

أنشطة التصميم المتخصصة

741

أنشطة التصميم المتخصصة

7410

 74101تصميم األليان والسلع المنللية
تصم م األز اءالمتصيي بالمننوجات والمالبس واألحذ ي والمجوهرات
واألز اء حنب الموضي والنيع القخص ي والمنزل ي
74102

التصميم الصناعي
أي ابتكار وتألو ر المواصفات تعظم ا نتخ ام والق مي ليمنتج بما فل
ذلص تح

البن ي والموا والقكل واليون والميمس  ..الخ

 74103انشطة تصميم الرسوم والصور
انقألي تصم م الرنوم والصور

 74104انشطة الديكورات الداخلية
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فئة

انقألي ال كورات ال اخي ي
انشطة التصوير الفوتوغرافي

742

انشطة التصوير الفوتوغرافي

7420
74201

انشطة التصوير الفوتوغرافي االستهالكي والتجارا
تصو ر ا قخاص من اجل جوازات النفر والم ارس وا اراس
التصو ر لغرض ا االنات التجار ي والنقر وا ز اء والعقارات
وا غراض الن اح ي
التصو ر الجوي
تنج ل صور المنانبات ايى قرائأل او ا راص مثل صور المنانبات
وا اراس

74202

تجهيل االفالم
التحم ض والألبع والتكب ر من الصور النيب ي او ا فالم الن نمائ ي التل
التقألها العم ل
مختبرات ألبااي وتحم ض ا فالم
محالت التحم ض والألبع النر ع
ترك ب القرائح
انتنناخ وترم م الصور الفوتوغراف ي

74203

انشطة المصورين الصحفيين
انقألي المصور ن الصحف ن

 74204تصوير الوثائق والمستندات على ميكروفلم
تصو ر الوثائق والمنتن ات ايى م كروفيم
األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى التى لم تصنف في موضع

749

أخر
7490

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى التى لم تصنف في موضع

أخر

 74901أنشطة الترجمة التحريرية والشفوية
أنقألي الترجمي التحر ر ي والقفو ي
 74902أنشطة السمسرة التجارية عدا السمسرة العقارية
أنقألي النمنرة التجار ي الصغ ره والمتونأله
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وصف النشاط

فئة

 74903الخدمات االستشارية التقنية االخرى
ا نتقارات األمن ي
ا نتقارات الزراا ي
ا نتقارات الب ئ ي
ا نتقارات التقن ي ا خر
ا نتقارات غ ر المتعيقي بالعمارة والهن ني واإل ارة
 74904األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى
انقألي الوناألي ف ما تعيق ببراءات ا ختراع (ترت بات قراء وب ع
البراءات)
انقأله التق م األخر لغ ر العقارات
انقأله المنح الكمل
أنقألي التو عات الجو ي (ا نواء الجو ي)
ا نقألي التل تقوم بها المنظمات والوكا ت الفن ي باإلنابي ان األف ار
والتل تتضمن الحصول ايى ارتباألات فل مجال األفالم الن نمائ ي أو
اإلنتام المنرحى أو غ رها من ونائل التني ي أو ا نقأله الر اض ي

وارض الكتب والتمث ي ات واألقغال الفن ي والصور الفوتوغراف ي

أنقألي أخر لانقألي العيم ي والتقن ي المتخصصي األخر التل لم
تصن

فل موضع آخر

األنشطة البيطرية

75

األنشطة البيطرية

750

األنشطة البيطرية

7500
75000

انشطة رعاية ومراقبة صحة الحيوان
انقألي راا ي وم ار بي صحي الح وان لح وانات المزراي
انقألي راا ي وم ار بي صحي الح وان ليح وانات ا ل في ( ألأل ) .. .
انقألي المناا ن الب ألر ن
ا نقألي التحي ي ي والتقخ ص ي ليح وان
انقألي انعا

الباب نون

الح وان

أنقألي حذو الخ ل
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أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة
االنشطة االيجارية

77

تأجير المركبات ذات المحركات

771

تأجير المركبات ذات المحركات

7710

 77101تأجير سيارات الركوب بدون سائق
تأج ر الن ارات
تأج ر الباصات
 77102تأجير الشاحنات والمقطورات وعربات الترفيه (بدون سائق)
تأج ر القاحنات لنقل البضائع
تأج ر المقألورات لنقل البضائع
تأج ر مركبات الترف ه
تأجير السلع الشخصية والمنللية

772

تأجير السلع الترفيهية والرياضية

7721

 77210تأجير المعدات الترفيهية والرياضية
تأج ر مراكب النزهي ومراكب الكانوو المراكب القراا ي
تأج ر ال راجات الهوائ ي
تأج ر أ وات التزحيق
تأج ر كرانل القاألئ
تأج ر مع ات ر اض ي أخر
تأجير شرائط واقراص الفيديو

7722

 77220تأجير شرائط واقراص الفيديو
تأج ر اقرألي وانألوانات وا راص الف و
تأجير السلع الشخصية والمنللية االخرى

7729
77291

تأجير الملبوسات واالحذية
تأج ر الميبونات وا حذ ي

 77292تأجير األثاث واالواني واالجهلة الكهربائية واالدوات المنللية
تأج ر األثاث وا وانل وا وات المنزل ي
77293

تأجير السلع الشخصية و المنللية االخرى
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تأج ر المجوهرات
تأج ر ان ت المون ق ي
تأج ر الكتب والصح

و المجالت

تأج ر الماك نات واأل وات المنتعميي فل إصالح األ وات المنزل ي
تأج ر الزهور والنباتات
تأج ر الم كروفونات والنمااات
تأج ر النيع القخص ي والمنزل ي األخر غ ر المصنفه فل موضع آخر
أنشطة تأجير األآلت والمعدات ألخرى والسلع الحقيقية

773

أنشطة تأجير األآلت والمعدات ألخرى والسلع الحقيقية

7730

 77301التاجير والتأجير التشغيلي دون مشغل لالالت والمعدات االخرى التي
تستخدم بالصناعة

تأج ر المحركات والتورب ات
تأج ر ان ت والمع ات الصناا ي
وآ ت ومع ات التع ن المناجم والمحاجر ومع ات انتخرام

تأج را
البترول

تأج ر مع ات ا ذااي والتيفز ون وا تصا ت المهن ي
تأج ر مع ات انتام ا فالم الن نمائ ي
تأج ر أجهزة الق اس و التحكم والم ار بي
تأج ر ا
77302

ت العيم ي والتجار ي والصناا ي ا خر

التأجير والتأجير التشغيلي لمعدات النقل البرا (عدا السيارات) دون
سائق
تأج ر ال راجات النار ي والكرافانات واربات التخ م

 77303التأجير والتأجير التشغيلي لمعدات النقل المائي بدون مشغليها
تأج ر ونائل النقل البحري ليركاب
تأج ر ونائل النقل البحري ليبضائع
تأج ر ونائل النقل البحري ليركاب و البضائع
77304

التأجير والتأجير التشغيلي لمعدات النقل الجوا دون مشغل
تأج ر الألائرات ليركاب والبضائع
تأج ر بالونات الهواء الناخن
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 77305تأجير اآلالت والمعدات اللراعية بدون مشغليها
تأج ر المنتجات المنتجي فل الفرع  8282مثل الج اررات الزراا ي ب ون
مقغل
77306

التأجير والتأجير التشغيلي لمعدات التشييد والهندسة المدنية دون
مشغل

تأج ر اقاحنات ذات ا وناش
تأج ر النقا ت ب ون ترك ب
77307

التأجير والتأجير التشغيلي لالالت والمعدات المكتبية دون مشغل
تأج ر أجهزة الكمب وتر ومع ات الكمب وتر الميحقي بها
تأج ر آ ت الننخ وا نتنناخ
تأج ر آ ت تجه ز النصوص
تأج ر آ ت الألابعي
تأج ر ا ثاث المكتبل
تأج ر أجهزة تنج ل النق
تأج ر آ

77308

ت الحانبي ا لكترون ي

تأجير الحيوانات
تأج ر الح وانات مثل الخ ول أو القألعان

77309

تأجير واألآلت والمعدات ألخرى
تأج ر الحاو ات لال امي او المكاتب
تأج ر الحاو ات
تأج ر المنصات ليتحم ل
أنقألي أخر لتأج ر الماك نات والمع ات و البضائع الما ي األخر
تأجير منتجات الملكية الفكرية وما شابه عدا االعمال المحمية بحقوق

774

النشر
7740

تأجير منتجات الملكية الفكرية وما شابه عدا االعمال المحمية بحقوق

النشر

 77401تأجير منتجات الملكية الفكرية عدا األعمال التي تحميها حقوق النشر
مثل الكتب أو برامج الكمبيوتر
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وصف النشاط
تأج ر منتجات الميك ي الفكر ي ا ا األامال التل تحم ها حقوق النقر
مثل الكتب أو برامج الكمب وتر
 77402تلقي عوائد أو رسوم الترخيص
تيقل اوائ أو رنوم الترخ ص نتخ ام براءة اختراع
تيقل اوائ أو رنوم الترخ ص

نتخ ام االمات تجار ي أواالمات

الخ م ي
تيقل اوائ أو رنوم الترخ ص نتخ ام انماء الماركات
تيقل اوائ أو رنوم الترخ ص نتخ ام حقوق انغالل وتق م المناجم
تيقل اوائ أو رنوم الترخ ص نتخ ام اتفا ات حقوق ا مت از
أنشطة االستخدام

78

أنشطة وكاالت التشغيل

781
7810

أنشطة وكاالت التشغيل
 78100أنشطة وكاالت التشغيل
انقألي البحث ان منتخ م ن واختبارهم وتع نهم
انقألي وكا ت ومكاتب تقغ ل الممثي ن والمنرح ن
انقألي وكا ت التقغ ل ان ألر ق القبكي العالم ي
انشطة وكاالت التشغيل المؤقت

782
7820

انشطة وكاالت التشغيل المؤقت
 78200انشطة وكاالت التشغيل المؤقت
توف ر العامي ن امال العم ل لفترات مح و ة
تقديم موارد بشرية اخرى

783
7830

تقديم موارد بشرية اخرى
 78300تقديم موارد بشرية اخرى
تق م موار بقر ي امال العمالء ايى اناس ألو ل ا جل او بقكل
ائم
وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجل واالنشطة

79

المتصلة بها

أنشطة وكاالت السفر ومشغلي الرحالت السياحية

791
7911

أنشطة وكاالت السفر
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قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

 79110أنشطة وكاالت السفر
انقألي الوكا ت التل تعمل ايى ب ع خ مات النفروالرحالت والنقل
وا امي ليجمهور وليعمالء التجار ن
أنشطة تنظيم الجوالت السياحية

7912

 79121أنشطة تنظيم الجوالت السياحية
أنقألي تنظ م الرحالت الن اح ي من خالل وكا ت الن احه او من خالل
منظمى الرحالت الن اح ي مباقرة و

وز ارة المتاح

وا ماكن ا ثر ي وغ رها

تقمل النقل وا امي والألعام

 79122انشطة تنظيم رحالت الحج والعمرة
انقألي تنظ م رحالت الحج والعمرة
خدمات الحجل االخرى واالنشطة المتصلة بها

799

خدمات الحجل االخرى واالنشطة المتصلة بها

7990
79901

تقديم خدمات الحجل االخرى المتصلة بالسفر
حجز ونائل النقل والفنا ق والمألاام وتأج ر الن ارات وا ح اث
الترف ه ي والر اض ي ....الخ

79902

تقديم خدمات مساعدة لللوار
تق م معيومات النفر ليزوار
انقألي المرق ن الن اح ن

79903

تقديم الخدمات االخرى المتصلة بالسفر
توف ر خ مات تبا ل اماكن ا امي المميوكي بنظام التقانم
أنقألي ب ع التذاكر ليمنارح والر اضي وغ رها من ونائل الترف ه والتني ي
أنقألي ترو ج وتقج ع الن احي
أنقألي أخر ليخ مات الن اح ي
أنشطة التحقيق واألمن

80

أنشطة األمن الخاصة

801
8010

أنشطة األمن الخاصة
 80100أنشطة األمن الخاصة
خ مات العربات المصفحي
خ مات الحراني القخص ي
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

الكذب

خ مات اكتقا
خ مات البصمات

خ مات الحراني ا من ي
أنشطة خدمات نظم األمن

802

أنشطة خدمات نظم األمن

8020
80201

مراقبة ورصد نظم االنذار اال لكترونية
م ار بي ورص نظم انذار النر ي او الحر ق بما ف ها ص انتها

 80202تركيب واصالح واعادة بنان اجهلة االغالق الميكانيكية واإللكترونية
ترك ب واصالح وااا ة بناء اجهزة ا غالق الم كان ك ي واإللكترون ي
والخزانات الح

ي

انشطة التحقيق

803
8030

انشطة التحقيق
 80300انشطة التحقيق
انقألي التحق قات وخ مات المخبر ن
انقألي جم ع المحقق ن الخصوص ن بغض النظر ان نوع العم ل أو

الغرض من الم ار بي

أنشطة خدمات المباني وتجميل المواقع

81

االنشطة المتكاملة لدعم المرافق

811
8110

االنشطة المتكاملة لدعم المرافق
 81100االنشطة المتكاملة لدعم المرافق
النظافي اخل المبانل و التخيص من القمامي
امي ات الص اني
الحراني واألمن
انتالم البر
ا نتقبال وخ مات الغن ل وما تصل بذلص من خ مات ل ام تقغ ل
المرافق
أنشطه التنظيف

812
8121

التنظيف العام للمباني
 81210التنظيف العام للمباني
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قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

التنظ

العام ال اخيل (غ ر المتخصص) ليمبانل والمتاجر والمصانع

والمؤننات وغ رها من المبانل التجار ي والمهن ي والمبانل

النكن ي

متع ة الوح ات
أنشطه تنظيف المباني والتنظيف الصناعي االخرى

8129
81291

التنظيف الخارجي للمباني بجميع أنواعها
التنظ

الخارجل ليمبانل بجم ع أنوااها متضمن المكاتب والمصانع

والمتاجر والمؤننات والعقارات المهن ي والمبانل النكن ي متع ة الألوابق
 81292أنشطه التنظيف المتخصص للمباني
أنقأله

التنظ

المتخصص ليمبانل مثل تنظ

الم اخن والنوافذ

وال فا ات والموا واألفران والمحارق
 81293خدمات تنظيف وصيانة حمامات السباحة
خ مات تنظ

وص اني حمامات النباحي

 81294كنس الشوارع وألالة الثلوج والجليد
كنس القوارع وأزالي الثيوم والجي
 81295أنشطه تنظيف المباني والتنظيف الصناعي االخرى
تنظ

ان ت الصناا ي

تنظ

المبانل

تنظ

القألارات والباصات والألائرات وما الى ذلص

التنظ

ال اخيل لصهار ج النقل البر ي والبحر ي

أنقأله التأله ر ليمبانى واإلبا ة ليحقرات
األنشطه المتعلقة بخدمة وبصيانة تجميل المواقع

813
8130

األنشطه المتعلقة بخدمة وبصيانة تجميل المواقع
 81300لراعة وصيانة الحدائق والمتنلهات
تقج ر وص اني الح ائق العامي وح ائق الم ارس والمنتقف ات وغ رها
تقج ر وص اني الح ائق والمتنزهات التابعي ليبي ي
تخض ر جوانب الألرق النر عي
تخض ر ح ائق األنألح وواجهات المبانل
تخض ر أراضى األلعاب والمالاب وأماكن الترف ه األخر
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
تخض ر األحواض والبرص وحمامات النباحي والمجاري المائ ي
التقج ر ليحما ي ض الضوضاء والر اح واوامل التعر ي والرؤ ي
ص اني أرض الح ائق من اجل الحفاظ اي ها فل حاله ج ه
االنشطة االدارية للمكاتب واالنشطة المساندة لها وغير ذلي من

82

االنشطة المساندة لالعمال
االنشطة االدارية للمكاتب واالنشطة المساندة لها

821
8211

أنشطه الخدمات االدارية المتكاملة للمكاتب
 82110أنشطه الخدمات االدارية المتكاملة للمكاتب
تق م مجمواي متكاميي من الخ مات ا ار ي ال وم ي ليمكاتب مثل
خ مات ا نتقبال والتخأل أل المالى والتنو ق وحفظ النجالت والخ مات
البر ه ليغ ر ايى أناس اق او رنم

8219

تصوير المستندات وتجهيل الوثائق وغيرها من االنشطة المتخصصة
المساندة للمكاتب
 82190تصوير المستندات وتجهيل الوثائق وغيرها من االنشطة المتخصصة
المساندة للمكاتب

تجه ز المنتن ات والوثائق
تحر ر الوثائق وتصو ب األخألاء المألبع ي ليمنتن ات
ألبااي ومعالجي النصوص أو أا ا ها لينقر
الخ مات المعاوني لينكرتار ي
اختزال المنتن ات وخ مات النكرتار ي األخر
كتابه الخألابات أو الميخصات
تصو ر المنتن ات التصو ر الضوئى
الننخ
اا ا المنو ات
تق م خ مات تأج ر صنا ق البر وانقألي البر ا خر (بانتثناء
ا االن ان ألر ق البر المباقر)
خ مات أخر لتصو ر المنتن ات ب ون اإلم ا بخ مات ألبااه مثل

ألبااه األوفنت والألبااي النر عي والألبااي الر م ي وخ مات ما بل
الصحافي
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قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

أنشطة مراكل الندان (االستعالمات الهاتفية )

822

أنشطة مراكل الندان (االستعالمات الهاتفية )

8220

 82200أنشطة مراكل الندان (االستعالمات الهاتفية )
أنقألي مراكز ا تصال ال اخيل والر ايى مكالمات العمالء بوانألي
الرنائل المنجيي والتوز ع األتومات كل لالتصا ت واتمام ا تصال ان
ألر ق الكمب وتر والر الصوتى المتبا ل وتوج ه القكاو  .....الخ
أنقألي مراكز ا تصال الخارجل بانتخ ام أنال ب مماثيي لب ع أو تنو ق

البضائع والخ مات ليعمالء والق ام بابحاث النوق أو انتألالع الرأي
العام وانقأله مماثيي ليعمالء
تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية

823

تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية

8230

 82300تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية
تنظ م المؤتمرات والمعارض التجار ي او ا ارتها او الترو ج لها نواء
كان ذلص قمل او

قمل ا ارة الح ث وتق م الموظف ن لتقغ ل

المرافق التل تجري ف ها ا ح اث
أنشطة خدمات الدعم والمساندة لالعمال التي لم تصنف في مكان

829

أخر

أنشطة وكاالت تحصيل المدفوعات ومكاتب االئتمان

8291

 82910أنشطة وكاالت تحصيل المدفوعات ومكاتب االئتمان
تحص ل الم فواات ليعمالء مثل خ مات تحص ل الفوات ر وال ون
أنقألي تجم ع المعيومات مثل التار خ الوظ فل وال ون ايى ا ف ار

وا امال

تزو المعيومات ليه ئات المال ي ولتجار التجزئي واخر ن الذ ن هم فل
حاجي لتق م ج ارة ا ئتمان لهؤ ء األقخاص ولهذه المقرواات
أنشطة التغليف والتعبئة

8292
82921

انشطة التغليف والتعبئة على اساس رسم او عقد
تعبئي النوائل فل زجاجات قاميي المقروبات واألألعمي
تغي
تغي

المنتجات الغذائ ه فل ايب

مع ن ي)

الموا الصيبي (التغي
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

التغي

انمن ليمنتحضرات الص

ني

 82922أنشطة أخرى للتعبئة والتغليف
لصق البألا ات ايى العبوات
ألبع ووضع العالمات التجار ي ليألرو
تغي

الألرو واله ا ا

أنشطة خدمات الدعم والمساندة االخرى لالعمال غير مصنفة في

8299

موضع آخر
82991

اعداد حرفي لمحاضر المحاكمات القضائية وتسجيلها
خ مات كتابي محاضر وتقار ر المحاكم أو التنج ل ا ختزالل
خ مات ا ختزال العموم ي

 82992أنشطة خدمات الدعم والمساندة االخرى لالعمال
اضافي الترجمي الى البث المباقر ليقاءات التي فز ون ي أو المؤتمرات
ايى الهواء
خ مات الترم ز با ام ة ليعناو ن
خ مات ألبااي الترم ز با ام ة
خ مات منظمات جمع ا موال الخ ر ي ايى اناس اق او رنم
خ مات فرز البر
خ مات ااا ة التميص
خ مات جمع العميي من ا ا ات موا

الن ارات

انقألي اصحاب الم از المنتقي ن
ا ارة برامج ا نتماء الى المؤننات التجار ي
انقألي المنان ة ا خر التل تق م الى ا امال غ ر المصنفي فل
موضع آخر

الباب سين

اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي االللامي
اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي االللامي

84

أداره شؤون الدولة والسياسة االقتصادية واالجتماعية للمجتمع

841
8411

االنشطة العامة لالدارة العامة (الدولة)
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قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة
84111

االدارة التنفيذية للهيئات المركلية واالقليمية والمحلية
ا ارة التنف ذ ي ليه ئات المركز ي وا ي م ي والمحي ي (الرئاني ومجيس
الوزراء والو ازرات)

84112

االدارة التشريعية للهيئات المركلية واالقليمية والمحلية
ا ارة التقر ع ي ليه ئات المركز ي وا ي م ي والمحي ي (المجيس
التقر عل والبرلمان ومجيس ا ا ان)

84113

ادارة الشؤون الضريبية واالشراف عليها
تقغ ل نظام الضرائب
جمع الضرائب ايى النيع والتحقق من التهرب الضر بل
ا ارة قؤون الجمارص

 84114تنفيذ الميلانية وادارة االموال العامة والدين العام
جمع وتيقل ا موال والر ابي اي ها
84115

ادارة سياسة البحث والتطوير (المدني) بشكل عام واالموال المقررة لها
ا ارة ن اني البحث والتألو ر (الم نل) بقكل اام وا موال المقررة لها

84116

ادارة وتشغيل التخطيط االقتصادا واالجتماعي وخدمات االحصان في

مختلف مستويات الحكومة

ا ارة وتقغ ل التخأل أل ا تصا ي وا جتماال وخ مات ا حصاء فل
مختي
8412

منتو ات الحكومي

تنظيم أنشطة األجهلة التي تقدم الرعاية الصحية والخدمات التعليمية

والثقافية وغيرها من الخدمات االجتماعية األخرى باستثنان الضمان

االجتماعي

 84121االدارة العامة للبرامج التي تهدف إلى ليادة رفاه االفراد في الصحة
ا ارة العامي ليبرامج التل ته

إلى ز ا ة رفاه ا ف ار فل الصحي

 84122االدارة العامة للبرامج التي تهدف إلى ليادة رفاه االفراد في التعليم
ا ارة العامي ليبرامج التل ته

إلى ز ا ة رفاه ا ف ار فل التعي م

 84123االدارة العامة للبرامج التي تهدف إلى ليادة رفاه االفراد الثقافية
والرياضية والترفيهية
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

إلى ز ا ة رفاه ا ف ار الثقاف ي

ا ارة العامي ليبرامج التل ته
والر اض ي والترف ه ي

 84124االدارة العامة للبرامج التي تهدف إلى ليادة رفاه االفراد البيئية
ا ارة العامي ليبرامج التل ته

إلى ز ا ة رفاه ا ف ار الب ئ ي

 84125االدارة العامة للبرامج التي تهدف إلى ليادة رفاه االفراد اإلسكانيه
ا ارة العامي ليبرامج التل ته

إلى ز ا ة رفاه ا ف ار اإلنكان ه

 84126االدارة العامة للبرامج التي تهدف إلى ليادة رفاه االفراد في الخدمات
االجتماعية

ا ارة العامي ليبرامج التل ته

إلى ز ا ة رفاه ا ف ار فل الخ مات

ا جتماا ي
 84127االدارة العامة لسياسات البحث والتطوير واألموال المخصصة لها
لمختلف القطاعات االقتصادية

ا ارة العامي لن انات البحث والتألو ر واألموال المخصصي لها
لمختي
84128

القألااات ا تصا ي

االدارة العامة لخدمات اجتماعية اخرى
راا ي ا نقألي الترف ه ي والثقاف ي
توز ع المنح العامي ايى الفنانبن
ا ارة برامج توف ر م اه القرب
ا ارة امي ات جمع النفا ات وتصر فها
ا ارة برامج حما ي الب ئي
ا ارة برامج ا نكان
ا ارة البرامج ال ن ي
تنظيم أنشطة تسيير األعمال واإلسهام في تحسين عملياتها

8413
84131

االدارة العامة والتنظيم وتخصيص االعانات لللراعة واستخدامات
االراضي
ا ارة العامي والتنظ م وتخص ص ا اانات ليزرااي وانتخ امات
ا راضل

84132

االدارة العامة والتنظيم وتخصيص االعانات لموارد الطاقة والتعدين
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

ا ارة العامي والتنظ م وتخص ص ا اانات لموار الألا ي والتع ن
84133

االدارة العامة والتنظيم وتخصيص االعانات للبنية التحتية
ا ارة العامي والتنظ م وتخص ص ا اانات ليبن ي التحت ي

84134

االدارة العامة والتنظيم وتخصيص االعانات للنقل واالتصاالت
ا ارة العامي والتنظ م وتخص ص ا اانات لينقل وا تصا ت

84135

االدارة العامة والتنظيم وتخصيص االعانات للفنادق والسياحة
ا ارة العامي والتنظ م وتخص ص ا اانات ليفنا ق والن احي

84136

االدارة العامة والتنظيم وتخصيص االعانات لتجارة الجملة والتجلئة
ا ارة العامي والتنظ م وتخص ص ا اانات لتجارة الجميي والتجزئي

 84137إدارة سياسات البحث والتطوير واألموااللمرتبطة بتحسين األدان
االقتصادا

إ ارة ن انات البحث والتألو رواألموال المرتبألي بتحن ن األ اء
ا تصا ي
 84138أنشطة إداره الشؤون العمالية العامة
أنقألي إ ارة القؤون العمال ي العامي
 84139تنفيذ التدابير الخاصة بسياسات التنمية االقليميه مثل الحد من البطالة
تنف ذ الت اب ر الخاصي بن انات التنم ي ا ي م ه مثل الح من البألالي
تقديم الخدمات للمجتمع ككل

842

الشئون الخارجية

8421
84211

ادارة وتشغيل ولارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات في
الخارج
ا ارة وتقغ ل و ازرة الخارج ي والبعثات ال بيومان ي والقنصي ات فل
الخارم

84212

ادارة الخدمات االعالمية والثقافية التي تهدف الى التوليع خارج
الحدود الوطنية وتشغيلها ودعمها
ا ارة الخ مات ا االم ي والثقاف ي التل ته

الى التوز ع خارم الح و

الوألن ي وتقغ يها و امها
84213

المعونة المقدمة الى بلدان خارجية عبر المنظمات اوغيرها
المعوني المق مي الى بي ان خارج ي ابر المنظمات اوغ رها
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

 84214تقديم المساعدات العسكرية للدول االجنبيه
تق م المناا ات العنكر ي لي ول ا جنب ه
 84215ادارة التجارة الخارجية والشئون المالية الدولية والتقنية الخارجية
ا ارة التجارة الخارج ي والقئون المال ي ال ول ي والتقن ي الخارج ي
أنشطة الدفاع

8422

 84221ادارة وتسيير شؤون الدفاع العسكرا وقوات الدفاع البرية والبحرية
والجوية والفضائية

ا ارة وتن ر قؤون القوات القتال ي البر ي والبحر ي والجو ي
ا ارة وتن ر قؤون القوات والق ا ات فل مجال الهن ني والنقل
وا تصا ت وا نتخبارات والعتا وا ف ار وغ رها
ا ارة وتن ر قؤون القوات ا حت األ ي والقوات المناا ة
ا ارة وتن ر القؤون اليوجنت ي (توف ر المع ات واله اكل وا م ا ات)..
ا ارة وتن ر القؤون الصح ي لالف ار العنكر ن فل الم ان
84222

ادارة وتسيير شؤون قوات الدفاع المدني ودعمها
ا ارة وتن ر قؤون وات ال فاع الم نل و امها

 84223تقديم الدعم لعمل خطط الطوارىن والقيام بالتدريبات التي تشتري فيها
المؤسسات المدنية والسكان
تق م ال ام لعمل خألأل الألوار ء والق ام بالت ر بات التل تقترص ف ها
المؤننات الم ن ي والنكان
 84224ادارة سياسات ومخصصات البحث والتطوير المتصلة بالدفاع
ا ارة ن انات ومخصصات البحث والتألو ر المتصيي بال فاع
أنشطة النظام العام والسالمة

8423
84231

ادارة وتشغيل قوات الشرطة النظامية واالحتياطية الحكومية
ا ارة وتقغ ل وات القرألي و وات حرس الح و والنواحل وغ رها من
القوات الخاصي التابعي ليقرألي بما فل ذلص تنظ م المرور وتنج ل
ا جانب ونجالت ا حوال الم ن ي

 84232نشاط إدارة مكافحة الحرائق والوقاية منها
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

ا ارة وتقغ ل فرق ا ألفاء النظام ي من اجل الو ا ي من الحر ق
ومكافحي الحر ق وانقاذ ا قخاص وتق م المناا ة فل حالي و وع كوارث
او حوا ث ألرق الخ
84233

ادارة وتشغيل المحاكم والنظام القضائي
ا ارة وتقغ ل محاكم القضاء الم نل والعنكري والنظام القضائل والتمث ل
القانونل وتق م المقورة القانون ي ن ابي ان الحكومي او من الحكومي

 84234اصدار االحكام وتفسير القوانين
اص ار ا حكام وتفن ر القوان ن
84235

التحكيم في الدعاوى المدنية
التحك م فل ال ااو الم ن ي

84236

ادارة السجون وتقديم الخدمات االصالحية
ا ارة النجون وتق م الخ مات ا صالح ي وتقمل ااا ة التأه ل ،نواء
كانت ا ارة حكوم ي او ألاع خاص بناء ايى اق او رنم م فوع

84237

توفير االمدادات في حاالت الطواران المحلية عند حدوث كوارث اثنان

السلم

توف ر ا م ا ات فل حا ت الألواريء المحي ي ان ح وث كوارث اثناء
النيم
أنشطة الضمان االجتماعي االللامي

843
8430

أنشطة الضمان االجتماعي اإلللامي
 84300تمويل وادارة برامج الضمان االجتماعي الحكومي
تمو ل وا ارة برامج التام ن ض المرض والحوا ث والبألالي
تمو ل وا ارة برامج الرواتب التقاا ي
تمو ل وا ارة البرامج التل تغألل خنائر ال خل
اوا مومي او الترمل

الباب عين
التعليم
التعليم

85
851

التعليم قبل األساسي والتعليم األساسي
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فئة

التعليم قبل األساسي والتعليم األساسي

8510

 85101نشاط التعليم في مرحلة رياض األطفال
نقاأل التعي م فل مرحيي ر اض األألفال
 85102نشاط التعليم األساسي
نقاأل التعي م األنانل
 85103نشاط التعليم الخاص بالمعوقين في مستوى قبل األساسي
نقاأل التعي م الخاص بالمعو ن فل منتو

بل األنانل

 85104نشاط التعليم الخاص بالمعوقين في مستوى األساسي
نقاأل التعي م الخاص بالمعو ن فل منتو األنانل
85105

تقديم برامج محو االمية للكبار
تق م برامج محو ا م ي ليكبار
التعليم الثانوا

852

التعليم الثانوا العام

8521
85211

التعليم المدرسي العام في المرحلة االولى من التعليم الثانوا
التعي م الم رنل العام فل المرحيي ا ولى من التعي م الثانوي

85212

التعليم المدرسي العام في المرحلة الثانية من التعليم الثانوا -الذا
يؤهل للتعليم العالي
التعي م الم رنل العام فل المرحيي الثان ي من التعي م الثانوي -الذي
ؤهل ليتعي م العالل

85213

التعليم المدرسي

الخاص (ذوا االعاقة) في المرحلة االولى من

التعليم الثانوا -مرحلة التعليم االللامي
التعي م الم رنل العام فل المرحيي ا ولى من التعي م الثانوي -مرحيي
التعي م ا لزامل
85214

التعليم المدرسي الخاص (ذوا االعاقة) في المرحلة الثانية من
التعليم الثانوا -الذا يؤهل للتعليم العالي
التعي م الم رنل الخاص (ذوي ا اا ي) فل المرحيي الثان ي من التعي م
الثانوي -الذي ؤهل ليتعي م العالل

8522

التعليم الثانوا الفني والمهني
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة
85221

التعليم المهني دون مستوى التعليم العالي كما تم تعريفه في 228
نقاأل التعي م الثانوي التجاري
نقاأل التعي م الثانوي الصناال
نقاأل التعي م الثانوي الزراال
نقاأل التعي م الثانوي الصحل والتمر ض
نقاأل التعي م الثانوي القرال

85222

انشطة التعليم الثانوا الفني والمهني دون مستوى التعليم العالي

االخرى

نقاأل التعي م لال ء الن اح ن
التعي م الموجه نحو اا ا ألباخ ن مهرة واامي ن فل الفنا ق والمألاام
م ارس التز ن والحال ي
الت ر ب ايى اصالح الحانوب
ا ة الن ارات لينائق ن المحترف ن (نائقل القاحنات

م ارس

والباصات..الخ)
 85223التعليم الخاص للطلبة من ذوا االعاقة في هذا المستوى
التعي م الخاص ليألالب من ذوي ا اا ي فل هذا المنتو
التعليم العالي

853

التعليم العالي

8530
85301

التعليم فوق الثانوا وقبل الجامعي (ال يؤدا الى شهادة جامعية)
نقاأل المعاه العي ا التجار ي وا ار ه
نقاأل المعاه العي ا الزراا ي
نقاأل المعاه العي ا الصناا ي والفن ه
نقاأل المعاه العي ا الصح ي والتمر ض
نقاأل المعاه العي ا ال ن ي
نقاأل المعاه العي ا لال تصا المنزلل
نقاأل المعاه العي ا ليفنون ن نما ،منرح ،مون قل وامارة ورنم وبال ه
الخ

مراكز الت ر ب المهنل
نقاأل المعاه العي ا ليحانب انلل
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

نقاأل الكي ات العنكر ي المتونألي (حرب ي  -أل ران  -قرألي الخ)
85302

المرحلة االولى من التعليم الجامعي (كليات المجتمع)
المرحيي ا ولى من التعي م الجامعل ( تؤ ي الى مؤهل فل ا بحاث
المتق مي) كي ات المجتمع المتونألي

85303

المرحلة الثانية من التعليم الجامعي (الجامعات) دبلوم او بكالوريوس

او ماجستير اودكتوراة

المرحيي الثان ي من التعي م الجامعل (الجامعات) تؤ ي الى مؤهل فل

ا بحاث المتق مي :بيوم االل او بكالور وس او ماجنت ر او كتوراة
85304

مدارس الفنون التطبيقية التي تقدم دراسة بمستوى التعليم العالي
م ارس الفنون التألب ق ي التل تق م راني بمنتو التعي م العالل
أنواع التعليم االخرى

854
8541

التعليم الرياضي والترفيهي
 85410التعليم الرياضي والترفيهي
ت ر ب وتعي م ر اضل أللعاب الكره :كره

… ..الخ

م وب نبول وكرة نيي وألائرة

ت ر ب وتعي م أنقألي المخ مات والكقافي
ت ر ب ا ة الهتافات فل المنانبات الر اض ي
ت ر ب وتعي م العاب القوي والجمباز
ت ر ب وتعي م ر اضه ركوب الخ ل
ت ر ب وتعي م النباحي
م ربوا الر اضي المهن ون والمعيمون ورؤناء الفرق
ت ر ب وتعي م فنون ال فاع ان النفس الكارات ه والجو و
أنقألي تعي م لعب الورق والقألرنج  ....الخ
أنقألي ت ر ب وتعي م العاب ال وجا
أنقألي ت ر ب وتعي م فنون الرما ي بأنوااها
أنقألي أخر ليتعي م والت ر ب الر اض والترف هل
8542

التعليم الثقافي
 85420التعليم الثقافي
ت ر ب الب انو وغ رها من المون قى
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وصف النشاط

فئة

أنقألي ت ر ب وتعي م الفنون
أنقألي ت ر ب وتعي م الر ص او ال بكي
م ارس ت ر ب الفنون المنرح ي (ا ا ا كا م ي)
م ارس ت ر ب وتعي م فنون الجم يي (ا ا ا كا م ي)
م ارس الفنون التألب ق ي (ا ا ا كا م ي)
أنقألي ت ر ب وتعي م التصو ر (ا ا التجاري)
أنقألي أخر ليتعي م التثق فل
أنواع التعليم االخرى غير المصنفة في اماكن اخرى

8549
85491

التعليم غير المحدد بمستويات
التعي م غ ر المح بمنتو ات
خ مات ال روس ا كا م ي الخاصي
التحض ر متحانات الجامعي

85492

تعليم اللغات والمهارات الكالمية واللغوية
تعي م اليغات والمهارات الكالم ي واليغو ي
تعي م القراءة النر عي
الت ر ب ايى الخألابي العامي

85493

تعليم قيادة السيارات
تعي م ا ة الن ارات

 85494تعليم الكمبيوتر
تعي م الكمب وتر
85495

التدريب على الطيران
الت ر ب ايى الأل ران

 85496أنواع التعليم االخرى
مراكز التعي م التل تق م ورات االج ي
ورات انتعراض ا متحانات المهن ي
ت ر ب امال ا نقاذ
الت ر ب ايى انقاذ الح اة
أنقألي التعي م ال نل
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أنقألي أخر ألنواع التعي م األخر
انشطة دعم (مساندة) التعليم

855
8550

انشطة دعم (مساندة) التعليم
 85500انشطة دعم (مساندة) التعليم
مراكز التعي م المنتمر
تق م ا نتقارات التعي م ي
خ مات التوج ه التعي مل
خ مات تق م ا ختبارات التعي م ي
خ مات ا ختبارات التعي م ي
تنظ م برامج تبا ل الألالب
خ مات تألو ر مناهج التعي م
أنقألي أخر لخ مات ال ام التعي مل

الباب فان

انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي
األنشطة في مجال صحة اإلنسان

86

أنشطة المستشفيات

861
8610

أنشطة المستشفيات
 86101أنشطة المستشفيات العامة
المنتقف ات العامي المحي ي
منتقف ات المنظمات غ ر الها في ليربح
المنتقف ات الجامع ي
المنتقف ات العنكر ي ومنتقف ات النجون
 86102أنشطة مستشفيات األطفال
أنقألي منتقف ات األألفال
 86103أنشطة مستشفيات األمراض النفسية والعصبية
أنقألي منتقف ات األمراض النفن ي والعصب ي
 86104أنشطة مستشفيات العيون
أنقألي منتقف ات الع ون
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فئة

وصف النشاط
 86105أنشطة مستشفيات جراحة وعالج القلب
أنقألي منتقف ات جراحي واالم القيب
 86106أنشطة مستشفيات األمراض السرطانية والغدد
أنقألي منتقف ات األمراض النرألان ي والغ
 86107أنشطة مستشفيات النسان والتوليد
أنقألي منتقف ات النناء والتول
 86108أنشطة مستشفيات األمراض الصدريه
أنقألي منتقف ات األمراض الص ر ه
 86109أنشطة المستشفيات األخرى
أنقألي منتقف ات الجذام
منتقف ات ا مراض النار ي والمع ي
أنقألي منتقف ات الجي ي والتناني ي
أنقألي المنتقف ات األخر
أنشطة العيادات الطبية وعيادات األسنان

862
8620

أنشطة العيادات الطبية وعيادات األسنان
 86201أنشطة العيادات غير المتخصصة (الشاملة)
أنقألي الع ا ات غ ر المتخصصي (القاميي)
 86202أنشطة عيادات األمراض النفسية والعصبية
أنقألي ا ا ات األمراض النفن ي والعصب ي
 86203أنشطة عيادات أمراض الفم وألسنان
أنقألي ا ا ات أمراض الفم وألننان
انقألي االم ا ننان فل غر العمي ات
 86204أنشطة عيادات العيون
أنقألي ا ا ات الع ون
 86205أنشطة عيادات األمراض الباطنية والقلب
أنقألي ا ا ات األمراض الباألن ي والقيب
 86206أنشطة عيادات أمراض األطفال
أنقألي ا ا ات أمراض األألفال
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 86207أنشطة عيادات أمراض النسان والوالدة
أنقألي ا ا ات أمراض النناء والو ة
 86208أنشطة عيادات انف وأذن وحنجرة
أنقألي ا ا ات ان

وأذن وحنجرة

 86209انشطة عيادات متخصصة اخرى
أنقألي ا ا ات األمراض الجي ي والتناني ي
أنقألي ا ا ات أمراض المنالص البول ي
أنقألي ا ا ات جراحي المخ واألاصاب
أنقألي ا ا ات جراحي العظام
أنقألي ا ا ات أمراض التي

الكب ي

أنقألي ا ا ات الفقل الكيوي
مراكز تنظ م ا نرة التل تق م االجا ون ا امي مثل العقم وانهاء
الحمل
خ مات ا نتقار ن الخاص ن ليمرضى فل المنتقف ات
األنشطة األخرى المتصلة بصحة اإلنسان

869

األنشطة األخرى المتصلة بصحة اإلنسان

8690
86901

انشطة الممرضات والممرصين والقابالت
انقألي الممرضات والقابالت

 86902مراكل العالج الطبيعي
مراكز العالم الألب عل والت ل ص الألبل والمناا ة الصح ي فل مجال
اس البصر واالم ا وب النألق واالم الق م ن والظهر والوخز
با بر ..الخ
86903

انشطة المساعدين في مجال طب االسنان
فن ل وممرضات معالجي ا ننان خارم مجال األباء ا ننان ولكن
تحت اقرافهم فل فترات ور ي

 86904انشطة المختبرات الطبية (مختبرات فحص الدم ،البول........ ،الخ)
مختبرات تحي ل ال م والتحال ل ا خر
 86905انشطة بنوي الدم
انقألي بنوص ال م
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وصف النشاط
انقألي بنوص الح وانات المنو ي وبنوص ا اضاء . ..الخ
 86906أنشطة نقل المرضي بسيارات اإلسعاف او أا وسيلة اخرى كالطائرات
أنقألي نقل المرضل بن ارات اإلنعا

او أي ون يي اخر كالألائرات

 86907انشطة مختبرات االشعة
انقألي مختبرات ا قعي
أنشطة الرعاية مع االقامة

87

مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع االقامة

871
8710

مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع االقامة
 87100دور رعاية لمسنين مع رعاية تمريضية
ور النقاهي وا نتقفاء
ور ا امي ليراحي مع راا ي تمر ض ي
مرافق تق م الراا ي التمر ض ي
ور كبار النن ب ون راا ي
انشطة الرعاية مع االقامة للمتخلفين عقليا والمرضى النفسيين

872

والمدمنين
8720

انشطة الرعاية مع االقامة للمتخلفين عقليا والمرضى النفسيين
والمدمنين
 87201انشطة الرعاية السكنية مع االقامة للمتخلفين عقليا
النفسيين (عدا المستشفيات)

والمرضى

أنقألي ب وت النقاهي الخاصي باإلمراض النفن ي
انقألي ور ا امي الجماا ي ليذ ن عانون من اضألراب ااألفل
انقألي ور المتخيف ن اقي ا
انقألي ور ا نتقفاء والنقاهي من ا مراض العقي ي
 87202أنشطة مرافق العالج من االدمان على الخمور او المخدرات
أنقألي مرافق العالم من ا مان ايى الخمور او المخ رات ( ور
الفألام)
أنشطة تقديم الرعاية للمسنين والمعاقين مع اقامة

873
8730

أنشطة تقديم الرعاية للمسنين والمعاقين مع اقامة
 87300أنشطة تقديم الرعاية للمسنين والمعاقين مع اقامة
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فئة

وصف النشاط
ور تق م المناا ة ايى المع قي
ور الراا ي المتواصيي ليمتقاا ن
ور كبار النن مع ح ا نى من الراا ي التمر ض ي
ور الراحي ون تق م راا ي ألب ي
أنشطة الرعاية األخرى مع االقامة

879
8790

أنشطة الرعاية األخرى مع االقامة
 87901أنشطة دور إيوان األيتام
أنقألي ور إ واء األ تام
 87902دور ونلل ايوان االطفال وبيوت القاصرين
دور ونلل ايوان االطفال وبيوت القاصرين
 87903أنشطة مالجئ ومؤسسات ايوان المشردين
أنقألي مالجئ ومؤننات ا واء المقر ن
 87904أنشطة المؤسسات التي ترعي األمهات غير المتلوجات وأطفالهم
أنقألي المؤننات التل ترال األمهات غ ر المتزوجات وأألفالهم
 87905أنشطة اإلصالحيات ودور األحداث
أنقألي اإلصالح ات و ور األح اث
 87906أنشطة أخرى لرعاية المقيمين اآلخرين التي لم تصنف في موضع آخر
ور ا نتقفاء الجماا ي لالقخاص الذ ن عانون من

المقاكل

ا جتماا ي او القخص ي
المخ مات التأه ي ي
أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة

88

أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة للمسنين والمعاقين

881
8810

أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة للمسنين والمعاقين
 88100أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة للمسنين والمعاقين
أنقألي الز ارات ليمنن ن والمعا ن
أنقألي الراا ي النهار ي ليمنن ن وا قخاص الكبار من ذوي ا اا ي
أنقألي إاا ة التأه ل المهنل والتأه ل الخاص لاقخاص المعا ن

و كون العنصر التعي مل ف ها مح و
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أنشطة العمل االجتماعي االخرى بدون إقامة

889
8890

أنشطة العمل االجتماعي االخرى بدون إقامة
 88901أنشطة التواصل االجتماعي والتوجيه لألطفال والشباب القاصرين
أنقألي التواصل ا جتماال والتوج ه لاألفال والقباب
 88902أنشطة الرعاية النهارية لألطفال (حضانة أطفال)
أنقألي الراا ي النهار ي لاألفال بما ف ها ا ألفال المعا ن
 88903أنشطة رعاية ضحايا الكوارث والالجئين والمهاجرين ويشمل اإليوان
المؤقت اوالممتدد
أنقألي راا ي

ضحا ا الكوارث والالجئ ن والمهاجر ن و قمل اإل واء

المؤ ت اوالممت
 88904األن شطة الخيرية مثل جمع التبرعات وغيرها من األنشطة الداعمة التى
تستهدف العمل االجتماعي

األنقألي الخ ر ي مثل جمع التبراات وغ رها من األنقألي ال اامي التى
تنته

العمل ا جتماال

 88905أنشطة الرعاية النهارية للمشردين والفئات المستضعفة االخرى
أنقألي الراا ي النهار ي ليمقر ن والفئات المنتضعفي ا خر
 88906أنشطة أخرى للعمل االجتماعي بدون إقامه
أنقألي التبنل وأنقألي منع انتخ ام القنوه مع األألفال وغ رهم
أنقألي الخ مات ا نتقار ي الخاصي بم زان ي األنرة والتوج ه الزواجى

واألنري وا نتقارات الخاصي باإلئتمان وال ون
أنقألي المجتمع وانقألي ا ح اء النكن ي

أنقألي إاا ة التأه ل المهنل والتأه ل الخاص لاقخاص المتعألي ن
و كون العنصر التعي مل ف ها مح و ا
تح

المنتحق ن ليمناا ات ا جتماا ي أو المناا ات اإلضاف ي ف ما

ختص باإل جارات أو كوبونات الغذاء
أنقألي أخر ليعمل ا جتماال ب ون إ امه

الباب صاد

الفنون والترفيه والتسلية
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فئة

االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه

90

االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه

900

االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه

9000
90001

انتاج العروض المسرحية الحية (مسرحيات ،وموسيقى ،ورقص
...الخ) وغيرها من اعمال االنتاج المسرحي
أنقألي ور المنارح والفرق المنرح ي
أنقألي الفرق المون ق ي واألوركنت ار
أنقألي ار األوب ار
أنقألي الفرق ال ار صي
انقألي الفرق الفن ي وفرق الن رص
انقألي الفنان ن (الممثي ن والمخرج ن والمون ق ن والمغن ن والمتح ث ن

ومع ي ومصممل المنارح

 90002انشطة فرق فنون الرقص والغنان الشعبي
انقألي فرق فنون الر ص والغناء القعبل
90003

تشغيل قاعات العرض الموسيقي او المسرحي وغيرها من المرافق

الفنية

أنقألي مقغيل المون قى والمنرح
أنقألي مقغيل مع ات اإلضاءة والصوت بالمنرح
انقأله تصم م المناظر وا ضاءه

90004

انشطة النحاتين والرسامين وفناني الحفر والكالشيهات ..الخ
أنقألي النحات ن
أنقألي الرنام ن ورنامل الرنوم المتحركي
أنقألي النقاق ن ورنامل الكي ق هات ليفنون

90005

انشطة الكتاب الفردية في جميع المواضيع
انقألي الكتاب الفر ي فل جم ع المواض ع

90006

انشطة الصحفيين المستقلين
انقألي الصحف ن المنتقي ن

 90007ترميم االعمال الفنية مثل اللوحات
ترم م ا امال الفن ي مثل اليوحات
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فئة
90008

انشطة المخرجين والمنتجين لالعمال الفنية الحية مع او بدون مرافق
انقألي المخرج ن والمنتج ن لالامال الفن ي الح ي مع او ب ون مرافق
أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى

91

أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى

910

أنشطة المكتبات والمحفوظات

9101
91010

انشطة المكتبات العامة من توثيق وحفظ وتقديم معلومات للجمهور

بكافة اشكالها

تنظ م المجمواات متخصصي او غ ر متخصصي
مجمواات الكاتالوجات
ااارة الكتب والخرائأل وال ور ات از فالم والتنج الت ...الخ
انقألي انترجاع الب انات لتيب ي الأليب ايى المعيومات
مكتبات وخ مات مجمواات الصور
9102

أنشطة المتاحف وتشغيل المواقع والمباني التاريخية
 91021انشطة تشغيل المتاحف بجميع انواعها
انقأله المتاح

الفن ي ومتاح

الخزف ي والفض ات
انقأله متاح

المجوهرات واألثاث والمالبس واألوانى

التار خ الألب عل والعيوم والمتاح

التكنولوج ه والتار خ ي

والحرب ي
انقأله المتاح

المتخصصي ا خر

انقأله المتاح

فل الهواء الأليق

 91022انشطه تشغيل المواقع والمباني التاريخية
انقأله تقغ ل الموا ع والمبانل التار خ ي
9103

انشطه حدائق النباتات والحيوانات والمحميات الطبيعية
 91031نشاط تشغيل حدائق النباتات
نقاأل تقغ ل ح ائق النباتات
 91032نشاط تشغيل حدائق الحيوان
نقاأل تقغ ل ح ائق الح وان
نقاأل تقغ ل ح ائق الح وان لالألفال
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فئة

نقاأل تقغ ل ح ائق األنماص
 91033تشغيل المحميات الطبيعية والحياة البرية
انقألي تقغ ل ح ائق النباتات والح وانات البر ي الألب ع ي من اجل

المحافظي ايى الح اة البر ي

انشطه العاب القمار والمراهنة

92

انشطه العاب القمار والمراهنة

920

انشطه العاب القمار والمراهنة

9200

 92000انشطه العاب القمار والمراهنة
مراهنات نباق الخ ل وغ رها من المراهنات
تقغ ل الكاز نوهات (ليقمار) بما ف ها العائمي
ب ع تذاكر ال انص ب
تقغ ل ماك نات المراهني بانتخ ام ألع النق
تقغ ل موا ع المقامرة بانتخ ام اإلنترنت
االنشطة الرياضية وانشطة الترفيه والتسلية

93

االنشطه الرياضية

931

تشغيل المرافق الرياضية

9311
93111

ادارة المرافق الرياضية الداخلية والخارجية
تقغ ل وا ارة مالاب كره الق م والهوكل والكروك ي وكره النيي
تقغ ل وا ارة حيبات النباق لاقخاص والن ارات والخ ول
تقغ ل وا ارة حمامات النباحي
تقغ ل وا ارة ناحات وم رجات المالاب
تقغ ل وا ارة حيبات هوكل التزحيق
تقغ ل وا ارة حيبات المالكمه والمصاراي
تقغ ل وا ارة مالاب الجول
تقغ ل وا ارة مالاب البولنج
تقغ ل وا ارة ناحات الر اضي القتو ي ومالابها
تقغ ل وا ارة مراكز الي ا ي الب ن ي
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فئة
93112

تشغيل وتنظيم االحداث الرياضية الداخلية والخارجية من قبل جهات

لديها مرافق رياضية

تقغ ل وتنظ م ا ح اث الر اض ي ال اخي ي والخارج ي من بل جهات

ل ها مرافق ر اض ي

توف ر الألوا م العاميي والموظف ن ليمرافق وا نقألي المذكورة
أنقأله أخر إل اره األنقألي الر اض ي
9312

أنشطة النوادا الرياضية
 93120أنشطة النوادا الرياضية
نقاأل النوا ي الر اض ي التل تضم ا ه نقاألات ر اض ي
نقاأل نوا ي كرة الق م والنيي والهوكى ...الخ
نقاأل نوا ي حمامات النباحي
نقاأل نوا ي الجول
نقاأل نوا ي المالكمه
نقاأل نوا ي المصاراي
نقاأل نوا ي كمال األجنام
نقاأل نوا ي الر اضي القتو ي
نقاأل نوا ي القألرنج
نقاأل نوا ي الرما ي والص
نقاأل نوا ي البي ار و
نقاأل نوا ي الفرون ي
نقاأل نوا ي التج
نقاأل نوا ي ال خوت
نقاأل نباق الن ارات وال راجات
نقاأل نوا ي ا ااب القتو ي
نقاأل أن ي البول نج
نقاأل نوا ي الناحي والم ان
انقألي النوا ي الر اض ي ا خر

9319

انشطة رياضية أخرى
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 93190انشطة رياضية أخرى
انقألي منتجل ومخرجل األح اث الر اض ي مع أو ب ون مرافق
انقألي الر اض ن الذ ن عميون لحنابهم الخاص الالابون والحكام

وضابألل الو ت والم ربون الخ

انقألي الرابألات الر اض ي وا جهزة المنظمي لير اضي
ا نقألي المتصيي بترو ج األح اث الر اض ي
انقألي انألبالت النباق
تقغ ل محم ات ومناألق ص األنماص والقنص غراض الر اضي
انقألي مرق ي الجبال
ا نقألي ال اامي ليص لالغراض الترف ه ي
أنقألي ر اض ي أخر
انشطة التسلية والترفيه االخرى

932

انشطة مدن التسلية والمالهي وااللعاب

9321

 93210انشطة مدن التسلية والمالهي وااللعاب
انقألي م ن المالهل وا لعاب بما فل ذلص تقغ ل مختي

ا لعاب مثل

القألارات والم ارج ح وا لعاب المائ ي وا لعاب ا خر والعروض وموا ع
النزهي
انشطة التسلية والترفيه االخرى التي لم تصنف في موضع آخر

9329

 93291انشطة المتنلهات الترفيهية والشواطىن
انقألي المتنزهات الترف ه ي والقواألىء بما فل ذلص انتئجار المرافق مثل
الحمامات العموم ي والخزانات والكرانل وما الى ذلص
 93292تشغيل متنلهات واماكن التلحلق على الثلج
تقغ ل روابل واماكن التزحيق ايى الثيج
 93293تشغيل قاعات الرقص واالفراح
تقغ ل ااات الر ص وا فراح
93294

تشغيل االلعاب التي تعمل بالعملة
تقغ ل (انتغالل) ا لعاب التل تعمل بالعميي

 93295انشطة أخرى للترفيه والتسلية غير مصنفة في موقع آخر
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تقغ ل مرافق النقل لالنتجمام مثل موانلء الترف ه
تأج ر مع ات وأ وات التني ي كجزء من المرافق الترف ه ي
انقألي تقغ ل المعارض والعروض ذات الألب عي الترف ه ي
انقألي أخر ليترف ه والتني ي غ ر مصنفي فل مو ع آخر

الباب قاف

انشطة الخدمات األخرى
أنشطة المنظمات ذات العضوية

94

أنشطة المنظمات ذات العضوية لرجال االعمال وارباب العمل والنقابات

941

المهنية
9411

أنشطة المنظمات ذات العضوية لرجال االعمال وارباب العمل
 94111اتحاد الغرف التجارية والصناعية واللراعية
اتحا الغر التجار ي والصناا ي والزراا ي
 94112جمعيات الملارعين
جمع ات المزارا ن
 94113أنشطة اتحاد الصناعات
أنقألي اتحا الصنااات
 94114انشطة جمعيات أرباب العمل واصحاب األعمال االخرى
انقألي جمع ات أرباب العمل واصحاب األامال ا خر

9412

أنشطة المنظمات المهنية ذات العضوية
 94121انشطة المنظمات واالتحادات المهنية الطبية
أنقألي نقابي األألباء
أنقألي نقابي ا ألباء الب ألر ن
أنقألي نقابي أألباء األننان
أنقألي نقابي الص ا لي
أنقألي نقابي الممرض ن
انقألي المنظمات وا تحا ات المهن ي الألب ي ا خر
 94122انشطة المنظمات واالتحادات المهنية العلمية والتقنية
أنقألي نقابي المحانب ن
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أنقألي نقابي المحام ن
أنقألي نقابي المعيم ن
أنقألي نقابي ا تصا ن
أنقألي نقابي ا حصائ ن
أنقألي نقابي المهن ن ن
انقألي المنظمات وا تحا ات المهن ي العيم ي والتقن ي ا خر
94123

انشطة المنظمات الثقافية
أنقألي نقابي الصحف ن
أنقألي نقابي الكتاب
أنقألي نقابي الفنان ن تقمل نقابات الممثي ن والمون ق ن والرنام ن
انقألي المنظمات الثقاف ي ا خر

 94124أنشطة المنظمات المهنية االخرى
نقابي الحال ن
نقابي نائقل الن ارات العموم ي
نقابات مهن ي اخر
أنشطة نقابات العمال

942
9420

أنشطة نقابات العمال
 94201أنشطة نقابات العاملين في الحكومة
أنقألي نقابات العامي ن فل الحكومي
 94202أنشطة نقابات العاملين في التعليم
أنقألي نقابات العامي ن فل التعي م
 94203أنشطة نقابات العاملين في الصحة
أنقألي نقابات العمال فل الصحي
 94204النقابة العامة للعاملين في البنوي والتامين
النقابي العامي ليعامي ن فل البنوص والتام ن
 94205أنشطة نقابات العمال االخرى
النقابي العامي ليعامي ن فل صنااه الغزل والنن ج
النقابي العامي ليعامي ن فل ا تصا ت النيك ي والالنيك ي

274

قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
النقابي العامي ليعامي ن فل الصنااات الغذائ ي
النقابي العامي ليعامي ن فل البناء والتق
النقابي العامي ليعامي ن فل النقل
النقابي العامي ليعامي ن فل المناجم والمحاجر
النقابي العامي ليعامي ن فل الألبااي
النقابي العامي ليعامي ن فل الن احي والفنا ق
انقألي النقابات ليعامي ن فل وح ة مح ة
أنقألي نقابات العمال ا خر
أنشطة المنظمات األخرى ذات العضوية

949
9491

أنشطة المنظمات الدينية
 94911المساجد
المناج
 94912اللوايا واالضرحة
الزوا ا وا ضرحي
 94913الكنائس واالديرة
الكنائس وا

رة

 94914المعابد اليهودية
المعاب ال هو ي
 94915المعابد االخرى
المعاب ا خر
 94916أنشطة الجمعيات والهيئات الدينية االسالميه
أنقألي الجمع ات واله ئات ال ن ي ا نالم ه
 94917أنشطة الجمعيات والهيئات واالفراد الدينية االخرى
انقألي المراجع ال ن ي
انقألي خ مات الجنائز ال ن ي
أنقألي الجمع ات واله ئات ال ن ي ا خر
9492

أنشطة المنظمات السياسية
 94921أنشطة األحلاب السياسية
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قسم

مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

أنقألي األحزاب الن ان ي
 94922أنشطة المنظمات السياسية المساندة
منظمات القباب الن ان ي
أنقألي المنظمات الن ان ي ا خر المنان ة
أنشطة المنظمات األخرى ذات العضوية التي لم تصنف فى موضع

9499

آخر

 94991انشطة منظمات التوعية غير التابعة الحلاب سياسية
منظمات المبا رات القعب ي وحركات ا حتجام
منظمات الب ئي
منظمات ام المرافق ا جتماا ي والتعي م ي ا خر
أنقألي منظمات حما ي وتحن ن أحوال الجمااات العر ه واأل ي ات
جمع ات تعز ز اه ا

وألن ي :المحارب ن الق ماء( ،ال فاع ان ا راضل

ومؤازرة النجناء وا نر )...
 94992جمعيات المستهلكين
جمع ات حما ي المنتهيص
 94993انشطة الجمعيات الخيرية
انقألي الجمع ات الخ ر ي
94994

انشطة الجمعيات النسوية
انقألي الجمع ات الننو ي

 94995جمعيات ونوادا الشباب والناشئة
أنقألي جمع ات القبان المنيم ن
أنقألي جمع ات القبان المن ح ن
أنقألي اتحا ات الأليبي
أنقألي روابأل ا خوة
أنقألي اتحا الكقافي
 94996جمعيات االنشطة الثقافية او الترفيهية او الهوايات
أنقألي نوا ي القعر
أنقألي نوا ي األ ب
أنقألي نوا ي الكتاب
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
أنقألي نوا ي الف يم أو الن نما
أنقألي نوا ي هواة التصو ر الفوتوغرافل
أنقألي نوا ي المون قى
أنقألي نوا ي هواة جمع الألوابع
أنقألي هواة البنتني والح ائق
أنقألي منح اله ا ا التل تق مها المنظمات ذات العضو ي
 94997أنشطة أخرى للمنظمات ذات العضوية التي لم تصنف في موضع آخر
انقألي جمع ات القر والبي ات وانقألي ال واو ن
أنقألي أخر ليمنظمات ذات العضو ي التل لم تصن

فل موضع آخر

إصالح أجهله الحاسوب والسلع الشخصية والمنللية

95

إصالح اجهلة الحاسوب ومعدات االتصاالت

951
9511

إصالح اجهلة الحاسوب والمعدات الطرفية (الملحقة) لها
 95111صيانة واصالح اجهلة الحاسوب
ص اني واصالح الحانوب المكتبل
ص اني واصالح الحانوب القخصل المحمول (الالب توب)
ص اني واصالح ا جهزة المحمولي (ا ا الالب توب)
 95112اصالح المعدات الطرفية (الملحقة) للحاسوب
إصالح وص اني محركات القرص الممغنأل ومحركات التخز ن النر ع
وغ رها من اجهزة التخز ن
ص اني واصالح محركات ا راص الضوئ ي
إصالح وص اني الألابعات
إصالح وص اني القاقات
إصالح وص اني لوحي المفات ح
إصالح وص اني الفارة والعصا النحر ي وميحقات ألر قي الكره الماوس
إصالح وص اني مو م الحانوب ال اخيل والخارجل
إصالح وص اني أأل ار

الحانوب المتفراه

إصالح وص اني المانحات الضوئ ي ا نكنر
إصالح وص اني اريء الكارت الذكى
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قسم

مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
إصالح وص اني خوذة الكمب وتر لاللعاب لإلحناس بالوا ع ه
إصالح جهاز العرض الضوئل بانتخ ام الحانوب (بروجكتر)
إصالح المحألات الألرف ي ليحانوب مثل الص ار

انلل

ص اني واصالح ان ت المحانب ي
9512

إصالح معدات االتصاالت
 95121صيانة واصالح الهواتف
ص اني واصالح الهوات

النيك ي

ص اني واصالح الهوات

الالنيك ي

ص اني واصالح الهوات

الخيو ه (الهات

المحمول)

 95122صيانة واصالح كاميرات الفيديو التجارية
ص اني واصالح كام رات الف و التجار ي
 95123إصالح معدات االتصاالت االخرى
ص اني واصالح آ ت الفاكس والتيكس
ص اني واصالح آ ت إرنال ا تصا ت مثل (موزع ا قارات والجنور
والمو م)
ص اني واصالح أجهزة ا نتقبال وا رنال ا ذاال الالنيكى
إصالح وص اني مو مات المع ات المحمولي
إصالح السلع الشخصية والمنللية

952
9521

إصالح االجهلة االلكترونية االستهالكية
 95210إصالح االجهلة االلكترونية االستهالكية
إصالح وص اني التي فز ون والمنتقبالت ر ن فر
إصالح وص اني اجهزة ال ار و
ص اني واصالح كام رات الف و لالنتعمال المنزلل
إصالح وص اني أجهزة الف و
إصالح وص اني أجهزة التنج ل الصوتل
إصالح وص اني اجهزة األلعاب CD

9522

إصالح األجهلة المنللية والمعدات المنللية ومعدات الحدائق
 95221اصالح وصيانة االجهلة المنللية
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
إصالح وص اني الثالجات الكهربائ ي
إصالح وص اني ا فران والألباخات
إصالح وص اني الغنا ت الكهربائ ي
إصالح وص اني مجففات المالبس الكهربائ ي
بمختي

ص اني اجهزة التك

ا نواع

إصالح وص اني ا جهزة المنزل ي ا خر

(مثل المكانس والمكواة

والخالألات والمراوح الكهربائ ي وا وانل المنزل ي ...الخ)
 95222اصالح وصيانة المعدات المنللية ومعدات الحدائق
اصالح وص اني آ ت ص الحقائش وآ ت التقذ ب ..الخ
9523

إصالح األحذية والمنتجات الجلدية
 95231اصالح وصيانة االحذية
اصالح وص اني ا حذ ي
 95232اصالح وصيانة المنتجات الجلدية
إصالح حقائب النفر وحقائب ال والمصنواات الجي ي

9524

اصالح االثاث والمفروشات المنللية
 95240اصالح االثاث والمفروشات المنللية
إصالح وتج

وتنج

ا ثاث والمفروقات المنزل ي و قمل ا ثاث

المكتبل
تجم ع ا ثاث المفر
9529

إصالح السلع الشخصية والمنللية األخرى
 95291إصالح الدراجات الهوائية
إصالح ال راجات الهوائ ي
 95292إصالح وتكييف المالبس
إصالح وتك

المالبس

 95293إصالح وتكييف المجوهرات
إصالح وتك

المجوهرات

 95294إصالح الساعات بأنواعها
إصالح النااات بأنوااها واج ازئها
اصالح اجهزة ضبأل الو ت
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

 95295إصالح اآلالت الموسيقية
إصالح ان ت المون ق ي بما ف ها ضبأل الب انو
 95296إصالح السلع الشخصية والمنللية األخرى
اصالح ا وات الر اض ي (ا ا بنا ق الص )
إصالح الكتب
اصالح العاب ا ألفال
أنشطة الخدمات الشخصية األخرى

96

أنشطة الخدمات الشخصية األخرى

960

خدمات الغسل والتنظيف (الجاف) للمالبس والمنسوجات ومنتجات

9601

الفران

96010

غسيل وتنظيف وكي جميع انواع المالبس والمنسوجات
غن ل وتنظ

(الجا ) جم ع انواع المالبس

كل جم ع انواع المالبس
غن ل النجا والبنأل وتنظ

المفروقات والنتائر نواء ان العمالء

او لم كن
تنظ

الفراء

الر افي واصالح وتع ل المالبس أو النجا إذا تمت مقترنه مع التنظ
 الر افيأنقألي أخر لخ مات غنل وتنظ

والفراء
9602

وصباغي المننوجات والمالبس

تصفيف الشعر وانواع التجميل االخرى
 96021صالونات تصفيف وقص الشعر وانواع التجميل االخرى (للرجال
ص وغنل وتصف

المقابهي (ليرجال)

وصبغ وتمي س القعر وغ ر ذلص من ا نقألي

حال ي الذ ن وتقذ ب اليح ي
 96022صالونات تصفيف وقص الشعر وانواع التجميل االخرى (للنسان)
ص وغنل وتصف

المقابهي ( لينناء)

وصبغ وتمي س القعر وغ ر ذلص من ا نقألي

ت ل ص الوجه والعنا ي با ظافر وامل المك ام ..الخ
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مجموعة فرع

وصف النشاط

فئة

أنشطة الجنائل وما يتصل بها من أنشطة

9603

 96030أنشطة الجنائل وما يتصل بها من أنشطة
تجه ز الموتى لي فن
خ مات فن الموتى
ب ع وتاج ر القبور
ص اني القبور واألضرحي وتقمل حراني المقابر
أنقألي أخر لتجه ز و فن الموتى
أنشطة الخدمات الشخصية األخرى غير المصنفة في موضع آخر

9609

 96091نشاط الحمامات التركية والساونا والبخار
نقاأل الحمامات الترك ي و حمامات الناونا والبخار
 96092نشاط صالونات التدليي وانقاص الولن والتخسيس
نقاأل صالونات الت ل ص وانقاص الوزن والتخن س والرقا ي .الخ.
96093

انشطة التنجيم والخدمات الروحية
انقألي التنج م والخ مات الروح ي

 96094أنشطة الخدمات الشخصية األخرى
ا نقألي ا جتماا ي :خ مات المرافقي والتعار ومكاتب الزوام
خ مات راا ي الح وانات ا ل في (ا ا الب ألرة)
منظمات ا نناب
مانحو ا حذ ي والحمالون ومنا و الن ارات
تقغ ل ماك نات الخ مي القخص ي بانتعمال العميي مثل ماكنات
التصو ر والمواز ن وأجهزة اس ضغأل ال م  ...إلخ
أنقألي أخر ليخ مات القخص ي

الباب ران

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم افرادا وانشطة االسر المعيشية في انتاج سلع وخدمات

غير محددة الستخدامها الخاص

أنشطة االسر المعيشية التي تستخدم افرادا للعمل المنللي

97

أنشطة االسر المعيشية التي تستخدم افرادا للعمل المنللي

970
9700

أنشطة االسر المعيشية التي تستخدم افرادا للعمل المنللي
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
 97000أنشطة االسر المعيشية التي تستخدم افرادا للعمل المنللي
نقاأل الخ م العا ن
نقاأل الألهاة
نقاأل مق مل الألعام فل المنازل (النوا ل)
نقاأل الغنا ت فل المنازل
نقاأل المزارا ن فل المنازل (البنتانل)
نقاأل البواب ن فل المنازل
نقاأل الن اس فل المنازل
نقاأل النائق ن الخصوص ن فل المنازل
نقاأل الحراس الخصوص ن فل المنازل
نقاأل المرب ات فل المنازل
نقاأل جي نات األألفال فل المنازل
نقاأل المعيم ن الخصوص ن فل المنازل
نقاأل النكرت رات الخصوص ات فل المنازل
أنقألي أخر لخ مات أف ار الخ مي المنزل ي لالنر المع ق ي
أنشطة غير مميلة (مختلفة) إلنتاج السلع والخدمات والتى تنتجها

98

األسرة لالستخدام الخاص
أنشطة غير مميلة (مختلفة) إلنتاج السلع والخدمات والتى تنتجها

981

األسرة لالستخدام الخاص
9810

أنشطة غير مميلة (مختلفة) إلنتاج االسرة من السلع الستخدامها
الخاص
 98100أنشطة غير مميلة (مختلفة) إلنتاج االسرة من السلع الستخدامها
الخاص

نقاأل مقاركي األنرة فل الص لالنتعمال المنزلل
نقاأل مقاركي األنرة فل الحصا لالنتعمال المنزلل
نقاأل مقاركي األنرة فل الزرااي لالنتعمال المنزلل
نقاأل مقاركي األنرة فل إا ا المالبس ألف ار األنرة لالنتعمال المنزلل
نقاأل مقاركي األنرة فل ترب ه الأل ور لالنتعمال المنزلل
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مجموعة فرع

فئة

وصف النشاط
نقاأل مقاركي األنرة فل ترب ي الح وانات لالنتعمال المنزلل
نقاأل مقاركي األنرة فل صنااي منتجات األلبان لالنتخ ام األنري
أنقألي أخر إلنتام النيع غ ر المم زة لالنتعمال المنزلل الخاص
أنشطة غير مميلة إلنتاج االسرة من الخدمات الستخدامها الخاص

982
9820

أنشطة غير مميلة إلنتاج االسرة من الخدمات الستخدامها الخاص
 98200أنشطة غير مميلة إلنتاج االسرة من الخدمات الستخدامها الخاص
خ مات الألهل لانرة
خ مات الت ر س لانرة
خ مات الراا ي ألاضاء المنزل
أنقألي أخر لإلنتام الخ مل الغ ر مم ز لالنتعمال المنزلل الخاص

الباب شين

انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاول الحدود اإلقليمية (غير الخاضعة للوالية الوطنية)
انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاول الحدود اإلقليمية (غير

99

الخاضعة للوالية الوطنية)

انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاول الحدود اإلقليمية (غير

990

الخاضعة للوالية الوطنية)
9900

انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاول الحدود اإلقليمية (غير

الخاضعة للوالية الوطنية)

 99001االمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة
ا مم المتح ة ووكا تها المتخصصي
 99002أنشطة المنظمات الدولية االخرى
صن وق النق ال ولل
البنص ال ولل
منظمي العمل ال ول ي
المنظمي العالم ي ليجمارص
منظمي التعاون والتنم ي فل الم ان ا تصا ي
منظمي البي ان المص رة ليبترول
منظمات ول ي اخر
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فئة

وصف النشاط
 99003أنشطة المنظمات والهيئات اإلقليمية
ا تحا ا وروبل
اتحا التجارة الحرة ا وروبل
أنقألي المنظمات واله ئات اإل ي م ي غ ر العرب ي ا خر
 99004الجامعة العربية ومنظماتها
أنقألي المنظمات واله ئات اإل ي م ي العرب ي ا خر
 99005أنشطة السفارات والقنصليات األجنبية
أنقألي البعثات ال بيومان ي والقنصي ي والتل تح
تواج بها ول س من بل ال ول التل مثيونها
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من بل ال ولي التل

