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 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

       :الباب ألف

 سماكاألالزراعة والحراجة وصيد 

الحيواني والصيد والخدمات ذات  واإلنتاجزراعة المحاصيل  أنشطة    01
 الصلة

 زراعة المحاصيل غير الدائمة    011 

 والمحاصيل البقولية والبذور الزيتية( األرزعدا )زراعة الحبوب   0111  

 زراعة الحبوب 01111   

 زراعة الحنطة    

 زراعة الشعير    

 شوفان    

 زراعة الماش    

 زراعة الذرة الصفراء    

 زراعة الذرة البيضاء    

 زراعة الدخن    

 أخرىحبوب     

 زراعة البقول 01112   

 زراعة الحمص الجاف    

 زراعة العدس    

 زراعة الفاصوليا اليابسة    

 زراعة الفول  الجاف    

 زراعة البازيالء الجافة    

 يا الجافةزراعة اللوب     

 زراعة الترمس      

 زراعة الكرسنه     

 زراعة البيكا    

 زراعة الحلبة    

 زراعة بقول جافة أخرى     

 زراعة البذور الزيتية 01113   

 زراعة السمسم    
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 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

 الشمس( عباد)زراعة زهرة      

 زراعة الخروع    

 زراعة بذور الخردل    

 زراعة فول الصويا    

 زراعة بذور الكتان    

 زراعة بذور اللفت     

 زراعة الهرطمان    

 زراعة بذور القطن    

 زراعة بذور الحبة السوداء    

 زراعة بذور البنجر     

 زراعة فستق الحقل    

 زراعة بذور الجت    

 زراعة بذور الدخن    

 وضع آخرزراعة االبذور الزيتية األخرى غير المصنفة فى م    

 زراعة االرز   0112  

 زراعة االرز  01120   

بما في ذلك الزراعة العضوية وزراعة األرز المعدلة )زراعة األرز     
 (وراثيا

 زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات   0113  

 زراعة الخضراوات الورقية  او الساقية 01131   

 الخرشوف    

 الهليون    

 الملفوف    

 (الزهرة)القرنبيط     

 (القرنبيط االخضر)البروكلي     

 الخس     

 السبانخ    

 سلق     
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 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

 ملوخية    

 العكوب    

 لخنة    

زراعة الخضراوات البقدونس والشبنت والكرفس والنعناع والكراث  والرشاد      
 (والكرفس والريحان الخ

 يةغيرها من الخضار الورق    

 زراعة خضراوات  ثمرية  01132   

 زراعة البندورة    

 زراعة الباميا    

 زراعة باذنجان    

 زراعة خيار     

 زراعة الفقوس    

 زراعة  الكوسة     

 زراعة اليقطين    

 زراعة القرع    

 زراعة البطيخ    

 زراعة الشمام    

 حار -زراعة فلفل اخضر     

 حلو -ة فلفل اخضر زراع    

 خضراوات ثمرية اخرى    

 خضراوات بقولية 01133   

 فاصوليا خضراء    

 بازيال خضراء    

 فول اخضر    

 لوبيا خضراء    

 حمص اخضر    

 خضراوات بقولية أخرى    

 زراعة خضراوات جذرية وابصال   01134   
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 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

 جزر    

 لفت    

 ثوم    

 (شمل الكراتت)بصل أخضر     

 فجل    

 بصل يابس    

 زراعة الجذور والدرنات 01135   

 البطاطا    

 البطاطا الحلوة    

 جذور ودرنات اخرى    

 زراعة الفطر والكمأ 01136   

 زراعة الفطر بانواعه    

 زراعة الكمأ بانواعه    

 السكر( شمندر)زراعة بنجر 01137   

 السكر( شمندر)زراعة بنجر    

 زراعة بذور الخضراوات ماعدا بذور البنجر 01138   

 زراعة بذور الخضراوات ماعدا بذور البنجر والبقول المجففة    

زراعة الخضراوات الورقية والجذرية والدرنات البصلية األخرى غير  01139   
 المصنفة فى موضع آخر

 زراعة قصب السكر   0114  

 سكرزراعة قصب ال 01140   

 زراعة قصب السكر    

 زراعة التبغ    0115  

 زراعة التبغ  01150   

 زراعة التبغ     

 زراعة محاصيل األلياف    0116  

 زراعة محاصيل األلياف 01160   

 زراعة  القطن    
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 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

 زراعة  الجوت والتيل واأللياف األخرى    

 زراعة الكتان والقنب الحقيقي    

 (الصبار)لسيزال ومحاصيل لأللياف من نوع األجفا زراعة ا    

 زراعة نبات االبكا والرما ومحاصيل األلياف الخضرية األخرى    

 زراعة نبات الليف    

 زراعة محاصيل األلياف األخرى غير المصنفة فى موضع آخر    

 زراعة المحاصيل األخرى غير الدائمة   0119  

 عالف زراعة محاصيل األ 01191   

 زراعة البرسيم  والجت    

 وبذور نباتات العلف( عدا بنجر السكر)زراعة بذور البنجر     

 زراعة الذرة الصفراء للعلف    

 زراعة محاصيل اخرى للعلف    

 زراعة الزهور والتى تشمل الزهور المقطوفة والبراعم 01192   

 براعمزراعة الزهور والتى تشمل الزهور للزينة وال    

 زراعة بذور األزهار    

 زراعة المحاصيل األخرى غير الدائمة وغير المصنفة فى موضع آخر 01193   

 زراعة المحاصيل األخرى غير الدائمة وغير المصنفة فى موضع آخر    

 زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة      012 

 زراعة المحاصيل الدائمة     0121  

 العنب زراعة  01210   

 زراعة عنب المائدة     

 زراعة العنب المستخدم فى إنتاج النبيذ    

 زراعة العنب المستخدم فى إنتاج الزبيب    

 زراعة العنب الغراض اخرى    

 زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية    0122  

 زراعة الموز 01221   

 زراعة الموز    

 ألخرى المدارية وشبه المدارية  زراعة الفواكه ا 01222   
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 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

 زراعة األفوكادو     

 زراعة التمور    

 زراعة التين     

 زراعة المانجا    

 زراعة األناناس    

 زراعة البابايا    

زراعة الفواكه األخرى اإلستوائية وشبه اإلستوائية غير المصنفة فى     
 موضع آخر

 زراعة الحمضيات     0123  

 زراعة الحمضيات  01230   

 زراعة الليمون     

 زراعة  البوملي    

 زراعة البرتقال    

 زراعة الماندلينا    

 زراعة الكالمنتينا    

 زراعة الجريب فروت    

 زراعة الحمضيات األخرى غير المصنفة فى موضع آخر    

 زراعة التفاحيات والثمار ذات النواة الصلبة   0124  

 زراعة التفاحيات 01241   

 زراعة التفاح    

 ( الكمثرى)زراعة اآلجاص     

 زراعة السفرجل    

 (الزعرور، النبق)زراعة التفاحيات غير المصنفة فى موضع آخر     

 زراعة االفواكه ذات النواة الصلبة 01242   

 زراعة المشمش    

 زراعة الكرز والكريز الحامض    

 النكترين-الخوخ / لدراق زراعة ا    

 البرقوق/ زراعة  الجرانق     
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 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

 زراعة الفواكه ذات النواه الصلبة غير المصنفة فى موضع آخر     

 زراعة أشجار وشجيرات الفواكه األخرى والجوزيات   0125  

 زراعة  الثمار اللبية  01251   

 زراعة التوت االزرق    

 زراعة عنب الثعلب    

 اعة الكيوى زر     

 (التوت االرضي) زراعة الفراولة    

 زراعة الثمار اللبية االخرى     

 زراعة الجوزيات لالكل 01252   

 زراعة اللوز     

 زراعة الجوز    

 زراعة الكستانة    

 زراعة البندق    

 زراعة الفستق الحلبي    

 زراعة البلوط    

 (الكاشو)زراعة الكازو     

 زراعة بذور الفواكة 01253   

 زراعة بذور الفواكة    

 زراعة أشجار وشجيرات الفواكه والجوزيات األخرى 01259   

 زراعة االسكدنيا    

 زراعة الصبر    

 زراعة الرمان    

 زراعة الجوافة    

 زراعة الكاكا    

 زراعة الخروب    

 زراعة الصنوبر    

واكه األخرى والجوزيات األخرى غير المصنفة فى زراعة أشجار الف    
 موضع آخر
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 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

 زراعة الثمار الزيتية    0126  

 زراعة الزيتون 01261   

 زراعة الزيتون    

 زراعة ثمار زيتية أخرى 01262   

 زراعة جوز الهند    

 زراعة النخيل الزيتى    

 ضع آخرزراعة الثمار الزيتية األخرى غير المصنفة فى مو     

 زراعة محاصيل المشروبات   0127  

 زراعة محاصيل المشروبات 01270   

 زراعة البن    

 زراعة الشاي    

 زراعة  المته    

 زراعة الكاكاو    

زراعة المحاصيل التى يستخرج منها المشروبات األخرى غير المصنفة     
 فى موضع آخر

 العطرية ومحاصيل العقاقير والصيدلة زراعة  التوابل والمحاصيل    0128  

 زراعة التوابل  والنباتات المعطرة 01281   

 زراعة الفلفل األسود    

 زراعة الفليفله الشطه    

 زراعة الزعتر    

 زراعة الميرامية    

 زراعة الينسون والكراوية     

 زراعة الشومر    

 زراعة الكمون    

 (سيندار )زراعة القرفة     

 زراعة القرنفل    

 زراعة العرقسوس     

 زراعة التمر هندى    
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 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

 زراعة الزنجبيل    

 زراعة جوز الطيب     

 زراعة المستكة     

 زراعة الهيل    

 زراعة الفانيليا    

 زراعة عين الجرادة    

 زراعة العصفر    

 زراعة الزعفران    

 زراعة الحنة    

 توابل ونباتات معطرة اخرىزراعة     

 زراعة المحاصيل  بهدف استخراج العقاقير والمخدرات  01282   

 زراعة محاصيل المخدرات     

زراعة المحاصيل التى تستخرج منها العطور والمواد الطبيه  01283   
 والصيدالنيه والمبيدات والحاالت المماثلة

عطور والمواد الطبيه والصيدالنيه زراعة المحاصيل  التى تستخرج منها ال    
 والمبيدات والحاالت المماثلة

 الدائمة األخرى زراعة المحاصيل  0129  

 زراعة المحاصيل الدائمة األخرى 01290   

 زراعة أشجار المطاط    

 (اعياد الميالد)زراعة أشجار الكريسماس     

 زراعة األشجار إلستخراج الصمغ    

 وات ومواد من النوع الذي يستخدم أساسا للجدلزراعة الخضر     

 زراعة المحاصيل الدائمة األخرى غير المصنفة فى موضع آخر    

 كثار النباتات والمشاتلإ     013 

 كثار النباتات والمشاتلإ    0130  

 كثار النباتات والمشاتل لغرض اكثار النباتاتإ 01300   

 الغرسزراعة مشاتل نباتات ألغراض     

 زراعة النباتات ألغراض الزينة، بما فيها زرع النجيل للمالعب والحدائق    
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 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

زراعة مشاتل النباتات  للحصول على البصيالت،الدرنات والجذور     
 (المشروم)والشتالت والعقل والطعوم وتقاوي الفطر 

 تشغيل مشاتل األشجار عدا مشاتل أشجار الغابات واالحراج    

 االنتاج  الحيواني     014 

 تربية االبقار والجاموس    0141  

 تربية واستيالد االبقار والجاموس 01411   

 تربية األبقار النتاج اللحم    

 انتاج  حليب  االبقار الخام    

 تربية الجاموس النتاج اللحم    

 تربية الجاموس النتاج الحليب الخام    

 ى والجاموسىإنتاج المنى البقر  01412   

 إنتاج المنى البقرى والجاموسى    

 تربية الخيل واألفراس األخرى   0142  

 تربية واستيالد  الخيل والحيوانات الخيلية األخرى 01420   

 تربية الخيل    

 تربية الحمير     

 تربية البغال    

 تربية الخيل واألفراس األخرى    

 وانات الجمليةتربية الجمال والحي  0143  

 تربية واستيالد الجمال والحيوانات الجملية 01430   

 تربية واستيالد الجمال    

 انتاج وبر الجمال    

 أنشطة أخرى لتربية الجمال     

 تربية األغنام والماعز     0144  

 تربية واستيالد االغنام 01441   

 (تسمين)تربية األغنام     

 الخام لألغنام  إنتاج الحليب    

 إنتاج الصوف الخام    
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 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

 تربية واستيالد الماعز 01442   

 (تسمين)تربية الماعز     

 إنتاج الحليب الخام للماعز    

 إنتاج الشعر الخام    

 تربية الخنازير    0145  

 تربية واستيالد الخنازير 01450   

 تربية واستيالد الخنازير    

 الدواجن تربية    0146  

 تربية الدجاج الالحم 01461   

 تربية الدجاج الالحم    

 تربية الدجاج البياض 01462   

 انتاج البيض    

 تربية الحبش والديك الرومى 01463   

 تربية الحبش الديك الرومى الالحم    

 انتاج البيض    

 تربية الطيور الداجنة االخرى 01464   

 تربية البط    

 تربية الدجاج الحبشى    

 تربية األوز    

 تربية الحمام    

 انتاج بيض الدواجن االخرى    

 تربية الدواجن ومنتجاتها األخرى غير المصنفة في موضع آخر    

 تشغيل مفارخ الدواجن  01465   

 تشغيل مفارخ الدجاج     

 تشغيل مفارخ الحبش    

 خرىمعامل تفريخ الدواجن اال    

 تربية الحيوانات األخرى   0149  

 تربية الحيوانات شبه االليفة 01491   
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 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

 تربية النعام    

 تربية الطيور االخرى عدا الدواجن       

 تربية الحشرات    

 تربية األرانب والحيوانات األخرى ذات الفراء    

ة عن عمليات التربية إنتاج جلود الفراء وجلود الزواحف والطيور الناتج 01492   
 في المزارع

إنتاج جلود الفراء وجلود الزواحف والطيور الناتجة عن عمليات التربية     
 في المزارع

 تربية الديدان األرضية والقواقع والرخاويات 01493   

 تربية الديدان األرضية والقواقع والرخاويات    

نتاج شرانق الحر  01494     يرتربية ديدان القز وا 

نتاج شرانق الحرير      تربية ديدان القز وا 

نتاج العسل وشمع النحل 01495     تربية النحل وا 

 تربية النحل     

 إنتاج العسل وشمع النحل    

 (باستثناء األسماك)تربية الحيوانات األليفة  01496   

 تربية القطط والكالب    

 ثل الببغاء ، العصافير الختربية الطيور االليفه وطيور الزينة  م    

 تربية القوارض    

 تربية الحيوانات األخرى  01499   

 تربية الحيوانات المتنوعة    

 ( زراعه المحاصيل المقترنة بتربية الحيوان)الزراعة المختلطة    015 

 ( زراعه المحاصيل المقترنة بتربية الحيوان)الزراعة المختلطة    0150  

 ( زراعه المحاصيل المقترنة بتربية الحيوان)لزراعة المختلطة ا 01500   

 ( زراعه المحاصيل المقترنة بتربية الحيوان)الزراعة المختلطة     

 أنشطة دعم الزراعة وانشطة المحاصيل بعد الحصاد    016 

 أنشطة دعم إنتاج المحاصيل   0161  

 قداألنشطة الزراعية على  اساس رسم أو ع 01611   



11 
 

 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

 (الخ..حراثة، عزق، تعشيب،)اعداد الحقول     

 زراعة المحاصيل    

 معالجة المحاصيل    

 رش المحاصيل وتشمل الرش من الجو    

 تقليم األشجار والكروم    

 شتل األرز    

 جنى وجمع وحصد المحاصيبل     

 زراعةمكافحة اآلفات والقضاء على الحشرات والحيوانات الضارة بال    

 تشغيل نظم الري لألغراض الزراعية 01612   

 تشغيل نظم الري لألغراض الزراعية    

 توفير اآلالت الزراعية مع المشغلين وطاقمها 01613   

 توفير اآلالت الزراعية مع المشغلين وطاقمها    

 صيانة االراضي الزراعية 01614   

 ها بحالة جيدة الغراض الزراعةصيانة  االراضي الزراعية  لالحتفاظب    

 أنشطة دعم اإلنتاج الحيواني  0162  

 أنشطة دعم اإلنتاج الحيواني على اساس عقد او نظير رسم 01620   

 أنشطة تنمية تربية الحيوان والرعاية الصحية لها    

 أنشطة خاصة بالتلقيح الصناعي    

خدمات تأجير مراعي  خدمات فحص القطعان وخدمات تكوين القطعان و     
 الخ.. وخدمات تلقيح الدواجن وخدمات تنظيف الحظائر واالقفاص

 خدمات فحول الماشية     

 أنشطة خاصة بقص الوبر وجز الصوف للحيوان    

 انشاء الحظائر والعناية بها     

 انشطة  الفراء    

 أنشطة للمحاصيل ما بعد الحصاد    0163  

 حاصيل ما بعد الحصادأنشطة للم 01630   

تحضير المحاصيل لالسواق االولية، وتشمل  تنظيف، وتقليم،     
 والتصنيف، وتطهير
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 حلج وكبس القطن    

 تجهيز اوراق التبغ    

 تجهيز حبوب الكاكاو    

 تشميع الفاكهه     

 تجفيف الفواكة والخضار    

 تجهيز البذور للتكاثر    0164  

 البذور للتكاثر يزتجه  01640   

 تجهيز البذور من حيث التجفيف والتنظيف والتصنيف    

 تنقية البذور    

 معالجة البذور المعدلة وراثيا    

 أنشطة أخرى في تجهيز وتنمية البذور للتكاثر    

 الصيد والقنص وانشطة الخدمات ذات الصلة     017 

 ت الصلة الصيد والقنص وانشطة الخدمات ذا   0170  

 الصيد والقنص وانشطة الخدمات ذات الصلة  01700   

 الصيد والقنص بغرض التجارة    

 الصيد والقنص للحيوانات حية ام ميتة  للحصول على الغذاء     

 الصيد والقنص للحيوانات حية ام ميتة للحصول على  الفراء أو الجلود    

 للبحوث ةالصيد والقنص للحيوانات حية ام ميت    

 الصيد والقنص للحيوانات حية ام ميتة لحدائق الحيوان    

إنتاج جلود الفراء وجلود الزواحف وجلود الطيور من أنشطة الصيد     
 والقنص

 صيد الثدييات البحرية مثل فيل البحر وعجل البحر    

 أنشطة اخرى للصيد والقنص والخدمات ذات الصله    

 االخشابالحراجة وقطع      02

 زراعة األحراج وانشطة الحراجة االخرى    021 

 زراعة األحراج وانشطة الحراجة االخرى   0210  

 زراعة األحراج  وانشطة الحراجة االخرى 02100   

عادة الغرس والشتل والتخفيف ،      زراعة أشجار األخشاب والغرس وا 
 ألخشابوالحفاظ على الغابات والمساحات المزروعة بأشجار ا
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 زراعه الشجيرات وأشجار خشب اللبيه     

 زراعه الشجيرات وأشجار خشب الوقود    

 تشغيل مشاتل أشجار الغابات    

 قطع أشجار األخشاب     022 

 قطع أشجار األخشاب   0220  

 قطع أشجار األخشاب 02200   

 على الغاباتإنتاج الخشب المستدير  للصناعات التحويلية التى تعتمد     

إنتاج الخشب  المستدير بصورته الخام على شكل دعامات للمناجم أو     
 قوائم مشققة أو أوتاد

نتاج خشب للوقود      جمع وا 

 إنتاج الفحم النباتى فى الغابات باستخدام طرق تقليديه    

 جمع منتجات االحراج غير الخشبية     023 

 الخشبية جمع منتجات االحراج غير   0230  

 (جمع نباتات تنمو بريا) جمع منتجات االحراج غير الخشبية 02301   

 جمع فطر عيش الغراب والكما     

 جمع ثمار التوت  البري     

 جمع جوز البلوط     

 جمع الكستناء    

 جمع النباتات البرية االخرى 02302   

 جمع اللك والراتنجات    

 ةجمع الزيوت العطري    

 جمع البالته والصموغ شبه المطاطية األخرى    

 (بري)الفلين     

 جمع الشعر النباتى    

 جمع الطحالب واألشنه    

 جمع  النباتات البرية االخرى    

 خدمات دعم الحراجة     024 

 خدمات دعم الحراجة     0240  
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 خدمات دعم الحراجة   02401   

 جرد الغابات    

 األنشطة االستشارية الدارة الغابات    

 تقييم األشجار بالغابات     

 مكافحة حرائق الغابات وحمايتها    

 السيطرة على اآلفات بالغابات    

 انشطة خدمات قطع االشجار 02402   

 نقل الخشب داخل الغابات    

 صيد األسماك وتربية األحياء المائية      03

 صيد األسماك   031 

 الصيد البحري  0311  

 صيد االسماك البحرية 03111   

صيد األسماك على أساس تجاري من مياه المحيطات والبحار والمياه     
 الساحلية

 صيد القشريات والرخويات البحرية 03112   

 صيد القشريات والرخويات البحرية    

 صيد الحيوانات المائية  03113   

 صيد الحيتان    

صيد الحيوانات المائية مثل السالحف وخيار البحر والزقيات والقنفذ     
 البحرية

أنشطة السفن التي تعمل في صيد األسماك وفي تجهيز األسماك  03114   
 وحفظها وتبريدها

أنشطة السفن التي تعمل في صيد األسماك وفي تجهيز األسماك     
 وحفظها وتبريدها

 اك والكائنات البحرية المختلفة االخرىأنشطة صيد األسم 03119   

جمع الخامات والكائنات البحرية األخرى مثل الآلليء الطبيعية وأنواع     
 األسفنج والمرجانيات والطحالب

 الصيد في المياه العذبة    0312  

 صيد االسماك في المياه العذبة 03121   
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 الصيد على أساس تجاري داخل المياه  العذبة    

 صيد القشريات 03122   

 صيد القشريات والرخويات في المياه العذبة    

 صيد الحيوانات المائية االخرى في المياه العذبة 03123   

 صيد الحيوانات المائية في المياه العذبة    

 أنشطة أخرى للصيد في المياه العذبة    

 جمع مواد المياه العذبة    

 ء المائيةتربية األحيا     032 

 تربية األحياء المائية  البحرية   0321  

 تربية السمك في مياه البحار متضمنا تربية أسماك الزينة البحرية 03211   

 تربية السمك في مياه البحار متضمنا تربية أسماك الزينة البحرية    

خرى في انتاج  الصدفيات والقشريات والرخويات والحيوانات المائية األ 03212   
 مياه البحار

والجمبري  في مرحلة ما بعد ..( المحار وبلح البحر)انتاج الصدفيات     
 اليرقات وسمك القلي واالسماك الصغيرة

زراعة القشريات والصدفيات والرخويات االخرى وغيرها من الحيوانات     
 المائية في مياه البحر

 انتاج احياء مائية  03213   

 شاب البحرية والطحالب األخرى الصالحة لألكلزراعه األع    

 أنشطة تربية األحياء المائية في المياه قليله الملوحة    

 أنشطة تربية األحياء المائية في األحواض المملؤة بالمياه المالحه    

 تشغيل احواض التفريخ لالسماك 03214   

 تشغيل أحواض تفريخ األسماك بالمياه البحرية    

 أنشطة أخرى لتربية األحياء المائية االخرى 03215   

 انشطة تربية االحياء المائية في المياه قليلة الملوحة     

 انشطة تربية االحياء المائية في خزانات مملوءة  بمياه مالحة     

 تشغيل مفارخ االسماك    

 تشغيل مزارع الديدان البحرية    
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 ية بالمياه العذبةتربية األحياء المائ   0322  

 تربية األسماك في المياه العذبة  03221   

 تربية األسماك في المياه العذبة، متضمنة تربية أسماك الزينة    

تربية القشريات والصدفيات والرخويات وحيوانات مائية أخرى في المياه  03222   
 العذبة

 تربية القشريات     

 وحيوانات مائية أخرى في المياه العذبةتربية الصدفيات والرخويات     

 تربية الرخويات وحيوانات مائية أخرى في المياه العذبة    

 تشغيل أحواض تفريخ األسماك في المياه العذبة 03223   

 تشغيل أحواض تفريخ األسماك مياه عذبة    

 أنشطة أخرى لتربية األحياء المائية بالمياه العذبة 03229   

 بالمياه العذبة -ة الضفادع تربي    

 تربية وصيد األسماك من حقول األرز    

 أنشطة أخرى لتربية األحياء المائية بالمياه العذبة    

       الباب باء

 التعدين  واستغالل المحاجر 

 تعدين الفحم واللغنيت        05

 تعدين الفحم الصلب      051 

 تعدين الفحم الصلب    0510  

 تعدين الفحم الصلب 05100   

إستخراج الفحم الصلب والذي يشمل التعدين الجوفي أو السطحي ،     
 متضمنا التعدين من خالل طرق اإلسالة

التنظيف وتحديد الحجم والرتبة والسحق والضغط وأية عمليات أخرى     
 للتصنيف أو تحسين الجودة أو تسهيل النقل

 تراب الفحم استخالص الفحم الصلب من     

 (الفحم البني)تعدين اللغنيت       052 

 (الفحم البني)تعدين اللغنيت     0520  

 (الفحم البني)تعدين اللغنيت  05200   
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متضمنا التعدين من ( الفحم البني)التعدين الجوفي أو السطحي للغنيت     
 خالل طرق اإلسالة 

للغنيت لمعالجة وتجهيز عمليات الغسيل والتجفيف والسحق وضغط ا    
 الفحم ، لتحسين الجودة وتسهيل النقل والتخزين 

 إستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي        06

 استخراج النفط  الخام      061 

 استخراج النفط الخام    0610  

 استخراج  زيت النفط  الخام 06101   

 استخراج  زيت النفط  الخام    

 أو الزيت الحجري والرمال القارية( البيتومين)خراج المعادن القارية است 06102   

 أو الزيت الحجري والرمال القارية( البيتومين)استخراج المعادن القارية     

 إنتاج النفط الخام من الزيت الحجري للمعادن والرمال القارية 06103   

 رمال القاريةإنتاج النفط الخام من الزيت الحجري للمعادن وال    

عمليات الحصول على الزيت الخام عن طريق التصفية  ونزع الملح  06104   
 والتجفيف والتثبيت الخ

عمليات الحصول على الزيت الخام عن طريق التصفية  ونزع الملح     
 والتجفيف والتثبيت الخ

 إستخراج الغاز الطبيعي      062 

 إستخراج الغاز الطبيعي    0620  

 إستخراج الغاز الطبيعي 06201   

 إنتاج الغاز الطبيعي    

سالة الغاز الطبيعي 06202     أنشطة أخرى خاصة بإستخراج وا 

 تابع أنشطة استخراج الغاز الطبيعى -إستخراج المكثفات     

 ترشيح وفصل جزيئات الهيدروكربون السائل    

 تنقية ومعالجة الغاز من الكبريت    

 ن سوائل الهيدروكربون الناتج من خالل اإلسالة أو بالحرارةتعدي    

 خامات المعادن  (استخراج)تعدين          07

 خامات الحديد( استخراج)تعدين        071 

 خامات الحديد( استخراج)تعدين      0710  
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 خامات الحديد( استخراج)تعدين   07100   

 استخراج خامات  تحوي الحديد     

 اثراء خامات الحديد وتكتيلها     

 خامات المعادن غير الحديدية( استخراج )تعدين        072 

 استخراج خامات اليورانيوم والثوريوم    0721  

 خامات اليورانيوم والثوريوم( استخراج )تعدين   07211   

 استخراج خامات اليورانيوم     

 لمواد المشعةاستخراج خامات الثوريوم وخامات ا    

 أنشطة أخرى الستخراج خامات اليورانيوم والثوريوم 07212   

 نشاط تركيز الخامات    

 إنتاج الكعكة الصفراء    

 خامات المعادن األخرى غير الحديدية (استخراج)تعدين     0729  

 خامات المعادن األخرى غير الحديدية (استخراج)تعدين   07291   

 امات المنغنيزاستخراج خ    

 استخراج خام النحاس    

 استخراج خام الرصاص    

 استخراج خام األلومنيوم البوكسيت    

 استخراج خام الزنك الخارصين    

 استخراج خام القصدير    

 الفناديوم، استخراج سبائك  الكوبالت، الموليبدفوم، التنتالم    

 استخراج خام الكروم    

 خام النيكلاستخراج     

 استخراج خام التنجستين    

 استخراج خام التيتانيوم    

 استخراج المعادن الثمينة 07292   

 استخراج خام الذهب    

 استخراج خام البالتين    

 استخراج خام الفضة    
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 استخراج خامات معدنية أخرى غيرالحديدية  07293   

 الحديديةاستخراج خامات معدنية أخرى غير      

 االنشطة االخرى للتعدين واستغالل المحاجر          08

 (الصلصال)إستخراج األحجار والرمال والطفل       081 

 (الصلصال)إستخراج األحجار والرمال والطفل     0810  

 استخراج الرخام والجرانيت 08101   

 إستخراج البازلت الخام    

 خامإستخراج حجر األردواز ال    

 إستخراج الجرانيت الخام    

 إستخراج الرخام الخام    

 استخراج احجار البناء الكلسية 08102   

 احجار البناء الكلسية غير المشذبة    

 إستخراج الحجر الجيري والجير والطين 08103   

 إستخراج وتكسيرالحجر الجيري    

 إستخراج الجبس  واالنهايدراد 08104   

 ستخراج الجبس  واالنهايدرادإ    

 استخراج الطباشير والدولومنت 08105   

 استخراج الطباشير     

 استخراج الدولومنت الخالي من الكالسيوم    

 (الصلصال)إستخراج الَطفل  08106   

 (الصلصال)إستخراج الَطفل     

 الحراري(الصلصال)إستخراج الَطفل     

 ألبيضإستخراج الكاولين ا    

 استخراج الرمال 08107   

 إستخراج الرمل للبناء    

 إستخراج الرمل للزراعة    

 منتجات الكسارات 08108   

 إستخراج  الحصى    
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 منتجات تكسير األحجار والرخام     

 منتجات الكسارات االخرى    

 آخر انشطة التعدين  واستغالل المحاجر غير المصنفة في موضع       089 

 المعادن الكيماوية ومعادن األسمدة ( إستخراج)تعدين     0891  

 األسمدة الكيماوية( إستخراج)تعدين  08911   

 إستخراج خام الفوسفات الطبيعية    

 إستخراج امالح البوتاسيوم الطبيعية    

 المعادن الكيماوية( إستخراج )تعدين   08912   

 إستخراج خام الكبريت    

 إستخراج خام الشبة    

 إستخراج الباريوم الطبيعي الحامل للخامات الباريت والوذاريت    

 (االرضية) إستخراج االصباغ الترابية    

 (الحجر الفوسفوري)إستخراج خام الفلورسبار     

 إستخراج خامات كبريت المغنسيوم الطبيعي    

 استخالص مركبات الصوديوم عدا الملح    

 إستخراج المعادن الكيميائية واألسمدة الطبيعية االخرى    

 إستخراج الخث     0892  

 إستخراج الخث  08920   

نسيج نباتي نصف متفحم، يتكون بتحلل النبات في )التنقيب عن الخث     
 (الماء تحلل جزئي

 تكتيل الخث    

 زينإعداد الخث لتحسين النوعية أو لتسهيل النقل أو التخ    

 استخراج الملح    0893  

 استخراج الملح 08930   

 استخراج الملح من جوف األرض عن طريق التذويب والضخ    

 إنتاج الملح من المالحات بالتبخير الشمسى لمياه البحر ومياه البحيرات    

 عملية طحن وغربلة وتكرير الملح فى موقع اإلنتاج    

 استغالل المحاجر التى لم تصنف فى موضع آخرأنشطة التعدين و     0899  
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 استخراج واستغالل المحاجر من مختلف المعادن والمواد 08990   

 (سيليكات االلمنيوم)إستخراج خام الفلدسبار     

 إستخراج األحجار الكريمة    

 (الصوف الصخري)إستخراج األسبستوس     

 إستخراج الميكا    

 ليكون االحفوريإستخراج جريش الس    

 إستخراج الفورميكليت    

 إستخراج الكرافيت الطبيعى    

 إستخراج الكوارتز    

 إستخراج مواد التجليخ وأحجار الطاحون    

 (التلك)إستخراج األستيت     

 إستخراج األسفلت الطبيعى أو البيتومين  الطبيعي الصلب    

 التى لم تصنف فى موضع آخر استخراج المعادن واستغالل المحاجر    

 أنشطة الخدمات الداعمة للتعدين        09

 أنشطة خدمات دعم إستخراج البترول والغاز الطبيعى      091 

 أنشطة خدمات دعم إستخراج البترول والغاز الطبيعى     0910  

خدمات االستكشاف المتعلقة بإستخراج النفط أو الغاز مثل الطرق  09101   
قليدية للتنجيم مثل إجراء الرصد الجيولوجى بالمواقع التنجيمية نظير الت

 رسم او على اساس عقد

خدمات االستكشاف المتعلقة بإستخراج النفط أو الغاز مثل الطرق     
التقليدية للتنجيم مثل إجراء الرصد الجيولوجى بالمواقع التنجيمية 

 المحتملة

 لبترول والغاز الطبيعى االخرى أنشطة خدمات دعم إستخراج ا 09102   

 اختبار الحفر باالرتباط مع إستخراج النفط أو الغاز    

صالحها وفكها      أنشطة خدمات دعم استخرج  -إقامة أبراج الحفر وا 
 النفط والغاز الطبيعى

 اصالح  آبار النفط الخام وحقول الغاز      

 غاز باألسمنت تثبيت وتغليف آبار النفط  الخام وحقول ال     

 ضخ وسد وترك اآلبار    



11 
 

 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

عادته إلى حالته الغازية ألغراض      إسالة الغاز الطبيعى في الموقع  وا 
 النقل واإلنتاج

 خدمات اإلسالة والضخ بأجر أو بموجب عقد     

 نشاط مكافحة حرائق حقول البترول والغاز 09103   

 نشاط مكافحة حرائق حقول البترول والغاز    

 انشطة دعم االعمال االخرى للتعدين واستغالل المحاجر        099 

 انشطة دعم االعمال االخرى للتعدين واستغالل المحاجر      0990  

 انشطة دعم االعمال االخرى للتعدين واستغالل المحاجر   09900   

على انشطة دعم االعمال االخرى للتعدين واستغالل المحاجر نظير رسم او      
 اساس عقد

خدمات االستكشاف مثل طرق التنقيب التقليدية كأخذ عينات أصلية     
 وعمل مراقبات جيولوجية فى مواقع التنقيب

 خدمات التصريف والضخ نظير رسم أو على أساس عقد     

 
 

 الحفر االختباري واختبار ثقوب الحفر   

       الباب جيم

 الصناعات التحويلية 
 عة المنتجات الغذائيةصنا    10

 تجهيز وحفظ اللحوم    101 

 تجهيز وحفظ اللحوم   1010  

 تشغيل مجازر ذبح الحيوانات وتهيئة لحومها   10101   

 مجازر الماشية    

 مجازر الطيور الداجنة    

 مجازر الحيتان والحيوانات المشابهة 10102   

 على االرضمجازر الحيتان والحيوانات المشابهة     

ذبائح  او / انتاج لحوم االغنام واالبقار الطازجة او المبردة او المجمدة 10103   
 قطع 

 ذبائح او قطع/ انتاج لحوم االغنام الطازجة او المبردة او المجمدة    

 ذبائح او قطع / انتاج لحوم االبقار الطازجة او المبردة او المجمدة    
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ذبائح او /  خرى الطازجة او المبردة او المجمدةانتاج لحوم حيواتات ا    
 قطع

 ذبائح او قطع/ انتاج لحوم الدواجن الطازجة او المبردة او المجمدة 10104   

 ذبائح كاملة او قطع/ انتاج لحوم الدواجن الطازجة او المبردة او المجمدة    

 انتاج اللحوم المجففة والمملحة والمدخنة 10105   

 اللحوم المجففة انتاج     

 انتاج اللحوم المملحة     

 انتاج اللحوم المدخنة    

 انتاج منتجات اللحوم 10106   

 انتاج المرتاديال     

 انتاج السوسج     

 انتاج الهمبرغر     

 انتاج لحوم مطحونة  معلبة     

 استخالص وتكرير الدهون الحيوانية الصالحة لألكل    

 (الخ...كوارع  وكرش ومصارين) لفضالت الصالحة لالكل انتاج ا    

 منتجات لحوم اخرى    

 انتاج الجلود والصالل من مخلفات المجازر 10107   

 انتاج الجلود والصالل    

 انتاج الصوف والريش 10109   

 انتاج الصوف والوبر    

 انتاج الريش والزغب    

 ريات والرخوياتتجهيز وحفظ األسماك والقش   102 

 تجهيز وحفظ األسماك والقشريات والرخويات  1020  

 تجميد األسماك والروبيان واألحياء المائية األخرى 10201   

 تجميد األسماك والروبيان واألحياء المائية األخرى    

 تعليب األسماك والروبيان واألحياء المائية األخرى 10202   

 بيان واألحياء المائية األخرىتعليب األسماك والرو     

 تجفيف وتدخين األسماك 10203   

 تجفيف األسماك    
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 تدخين األسماك    

  (الفسيخ)تمليح األسماك  10204   

  (الفسيخ)تمليح األسماك     

 انتاج منتجات السمك والقشريات والرخويات 10205   

 طبخ األسماك بالصلصة أو غيرها    

 لكافيارانتاج ا    

 إنتاج شرائح السمك والبطارخ الطازجة والمبردة    

 انتاج  مساحيق من السمك لالستهالك اآلدمي 10206   

 انتاج  مساحيق من السمك لالستهالك اآلدمي    

انتاج  مساحيق او محاليل من السمك او االحياء المائية االخرى غير  10207   
 صالحة لالستهالك األدمي 

تاج  مساحيق او محاليل من السمك او االحياء المائية االخرى للعلف ان    
 الحيواني

انتاج  مساحيق او محاليل من السمك او االحياء المائية االخرى غير     
 صالحة لالستهالك األدمي 

 أنشطة السفن التي تعمل فقط في مجال تجهيز وحفظ األسماك 10208   

 ط في مجال تجهيز وحفظ األسماكأنشطة السفن التي تعمل فق    

 تجهيز االعشاب البحرية 10209   

 تجهيز االعشاب البحرية    

 تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات   103 

 تجهيز وحفظ الفواكه  والمكسرات والخضراوات  1030  

 صناعة مواد غذائية تعتمد بشكل رئيسي على الفواكه او الخضار 10301   

 اد غذائية تعتمد بشكل رئيسي على الفواكه صناعة مو     

 صناعة مواد غذائية تعتمد بشكل رئيسي على  الخضار    

 صناعة منتجات غذائية من الخضار     

 صناعة منتجات غذائية من الفواكه    

 صناعة المركزات من الخضار والفواكه    

 تجهيز وحفظ الفواكه والمكسرات 10302   
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 دةفواكه مجم    

 ...(تين، عنب، تمر مجفف)فواكه مجففة     

 فواكه معلبة    

 مكسرات مجففة     

 مكسرات معلبة    

 تجهيز وحفظ الخضراوات  10303   

 خضار مجمدة    

 ..(ملوخية، بامية، ) خضار مجففة    

 تجفيف البصل والثوم     

 (مخلالت)خضار محفوظة بالزيت او الخل او الملح     

 خضار معلبة    

 (حمص، فول، فاصوليا يابسة، بازيالء حب)بقول معلبة     

 صناعة معجون البندورة    

 حفظ وتخليل حب الزيتون 10304   

 حفظ وتخليل حب الزيتون    

 تحميص المكسرات 10305   

 تحميص المكسرات    

 صنع عصير الفواكه والخضراوات   10306   

 لفواكه صنع عصير ا    

 صنع عصير الخضراوات    

 صناعة المربى والمرمالد والجيلي 10307   

 صناعة المربى     

 صناعة المرمالد     

 صناعة الجيلي    

 تجهيز وحفظ البطاطا 10308   

 صناعة البطاطا المجمدة    

 صناعة هريس البطاطا المجفف    

 صناعة شبس البطاطا    
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 اطا المموجةصناعة البط    

 صناعة دقيق وجريش البطاطا    

 صناعة تقشير البطاطا    

 صناعة المواد الغذائية سريعة التلف من الفاكهة والخضار والمكسرات 10309   

 السلطات    

 الخضار المقشرة او المقطعة    

 (عجينة البقوليات)التوفو     

 صناعة العجائن واألطعمة من المكسرات    

 صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية   104 

 صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية  1040  

 صناعة زيت الزيتون  10401   

 إنتاج زيت الزيتون الخام    

 إنتاج زيت الزيتون المكرر    

 صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية الخام االخرى 10402   

 تاج زيت بذره القطن الخامإن    

 إنتاج زيت عباد الشمس الخام    

 إنتاج زيت فول الصويا  الخام    

 إنتاج زيوت الجوزيات الخام    

 إنتاج زيت السمسم الخام    

 إنتاج زيت النخيل الخام    

 صناعة الزيوت النباتية المكررة االخرى 10403   

 إنتاج زيت بذره القطن المكرر    

 إنتاج زيت عباد الشمس المكرر    

 إنتاج زيت فول الصويا المكرر    

 إنتاج زيوت الجوزيات المكرر    

 إنتاج زيت السمسم المكرر    

 إنتاج زيت النخيل المكرر    
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صناعة الدقيق أو جريش غير منزوع الدسم من البذور الزيتية أو  10404   
 يالجوزيات الزيتية أو النوى الزيت

صناعة الدقيق أو جريش غير منزوع الدسم من البذور الزيتية أو     
 الجوزيات الزيتية أو النوىالزيتي

 تجهيز الزيوت النباتية 10405   

 تنظيف وغلي وهدرجة    

 (السمنة النباتية)صنع مرغرين  10406   

 (السمنة النباتية)صنع مرغرين     

 لواح الكسب أو مخلفات انتاج الزيوت االخرىانتاج نساالت القطن وأ 10407   

 انتاج نساالت القطن وألواح الكسب أو مخلفات انتاج الزيوت االخرى    

 صناعات اخرى  واستخالص من الزيوت والدهون الحيوانية 10408   

 صناعة الزيوت والدهون الحيوانية غير الصالحة لالكل    

 أكباد األسماكاستخالص الزيوت من األسماك أو     

 صناعة منتجات األلبان   105 

 صناعة منتجات األلبان  1050  

 صنع الحليب السائل الطازج المبستر 10501   

 صنع الحليب السائل المبستر والمعقم    

 صناعة الحليب السائل المركز محلى او غير محلى    

 صناعة الحليب المجفف محلى ام غير محلى 10502   

 صناعة الحليب المجفف محلى ام غير محلى    

 صناعة اللبن الرايب واللبنة 10503   

 صناعة اللبن الرايب    

 صنع  اللبنة    

 صناعة االجبان 10504   

 صنع االجبان البيضاء    

 صنع االجبان االخرى    

 صنع الزبدة والسمنة والقشدة 10505   

 صنع الزبدة     
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 ة صنع السمن    

 صنع القشدة    

 صنع االيس كريم 10506   

 صنع االيس كريم    

 (سكر الحليب)صناعة الكازين اوالالكتوز  10507   

 (الجبنين) صناعة الكازين    

 (سكر الحليب)صناعة الالكتوز     

 صنع منتجات البان اخرى 10509   

 صناعة الجبن الجاف     

 (الكشك)صناعة الجميد     

 صنع مشروبات بالحليب    

 (لبن اب)صنع شراب اللبن     

 صنع منتجات البان اخرى    

 صناعة منتجات مطاحن الحبوب، والنشا ومنتجات النشا   106 

 صناعة منتجات مطاحن الحبوب   1061  

 (عدا االرز)صناعة منتجات مطاحن الحبوب  10611   

 طحين القمح    

 طحين الشعير    

 طحين الذرة الصفراء    

 طحين الشوفان    

 (البرغل)جريش القمح     

 سميد القمح    

 منتجات اخرى لمطاحن الحبوب     

 انتاج مطاحن االرز 10612   

 انتاج االرز المقشور    

 ضرب وتبيض وتلميع  االرز    

 طحن األرز إنتاج دقيق األرز    

 ات والبقولياتمنتجات طحن الخضراو   10613   
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 انتاج عدس مجروش    

 انتاج فول مجروش    

 انتاج حمص مجروش     

 انتاج حمص مطحون    

 انتاج بقول اخرى مجروشة او مطحونة    

 انتاج طحين الدرنات او الجذور    

 انتاج طحين جوزيات صالحة لالكل    

 صناعة أطعمة اإلفطار من الحبوب 10614   

 (كورن فلكس) اطعمة االفطارمن الذرة صناعة    

 صناعة اطعمة االفطار من الحبوب االخرى     

 طحين مخلوط للحلويات وعجينة جاهزة 10615   

 طحين مخلوط للحلويات والخبز والبسكويت    

 والخبز والبسكويت  عجينة جاهزة للحلويات    

 صناعة النشاء ومنتجاته  1062  

 نشاءصناعة ال 10621   

 صناعة النشاء من األرز     

 صناعة النشاء من االذرة     

 صناعة النشاء من البطاطا وغيرها    

 طحن الذرة المنداة 10622   

 طحن الذرة المنداة    

 صناعة الجلوكوز وشراب الكلوكوز وسكر الشعير الملتوز 10623   

 صناعة الكلوكوز     

 صناعة شراب الكلوكوز     

 صناعة سكر الشعير الملتوز    

 صناعة االنولين    

 صناعة الجلوتين 10624   

 (مادة من بروتينية دبقة تصنع من الدقيق)صناعة الجلوتين     

 صناعة التايبوكا وبدائلها المحضرة من النشاء 10625   
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وبدائلها المحضرة ( مستحضر نشوي لصنع الحلويات)صناعة التايبوكا     
 النشامن 

 تصنيع زيت الذرة 10626   

 تصنيع زيت الذرة    

 صناعة منتجات االغذية االخرى    107 

 صناعة منتجات المخابز  1071  

 صناعة الخبز  10711   

 (كماج)خبز عادي     

 ..(خبز الحمام الفينو، والخبز الفرنسي، خبز الهمبرغر،)خبز افرنجي     

 (الخ...راك،طابون، ش)خبز بلدي     

 خبز توست    

 صناعة خبز القطايف    

 صناعة التورتات والجاتوهات الطازجة 10712   

 صناعة الكيك والتورته والجاتوه    

 الخ---صناعة البتي فور     

 (الخ...سبانخ، صفيحة، زعتر،) صناعة المعجنات 10713   

 (الخ...سبانخ، صفيحة، زعتر،) صناعة المعجنات    

 صناعة  منتجات المخابز الجافة والبسكويت بأنواعه 10714   

 صناعة الكعك والقرشلة والبرازك    

 (بسكويت الشاي) صناعة البسكويت الجاف غير المحشي    

 صناعة الحلويات الشرقية 10715   

 صناعة الكنافة     

 صناعة البقالوة    

 صناعة الهريسة والنمورة    

 المعمول  صناعة    

 صناعة الكعك المحشي    

 صناعة حلويات شرقية اخرى    

 صناعة منتجات المخابز المجمدة 10716   
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سويس )مثل  الفطائر المحالة : صناعة منتجات المخابز المجمدة     
 الخ..واالرغفة الصغيرة(. رول

 صناعة السكر   1072  

 (  السكروز)صنع أو تكرير السكر  10721   

، وبدائل من السكر من عصير (السكروز)صنع أو تكرير السكر     
 القصب

، وبدائل السكر من البنجر، والقيقب (السكروز)صنع أو تكرير السكر  10722   
 والنخيل

 ، وبدائل السكر من البنجر (السكروز)صنع أو تكرير السكر     

 لقيقب ، وبدائل السكر من ا(السكروز)صنع أو تكرير السكر     

 ، وبدائل السكر من النخيل(السكروز)صنع أو تكرير السكر     

 انتاج شراب السكر 10723   

 انتاج شراب السكر    

 إنتاج الموالس 10724   

 (دبس السكر) إنتاج الموالس     

 انتاج شراب وسكرالقيقب 10725   

 انتاج شراب وسكرالقيقب    

 يكوالته والحلويات السكريةصناعة الكاكاو والش  1073  

 منتجات الكاكاو 10731   

 صناعة مسحوق الكاكاو    

 صناعة زبده الكاكاو    

 صناعة دهن الكاكاو    

 صناعة الشيكوالته وحلويات الشكوالته 10732   

 صناعة الشيكوالته وحلويات الشكوالته    

 صنع الحلويات السكرية 10733   

 صنع الكراميل    

 صنع التوفي     

 صنع الملبس    

 صنع الحلقوم والراحة    
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 (اللبان)صناعة العلك     

 صناعة الحبوب واالقراص السكرية المنكهة    

 حلويات سكرية اخرى    

 صنع الحالوة الطحينية 10734   

 صنع الحالوة الطحينية    

يرها من أجزاء النباتات في حفظ الفواكه والجوزيات وقشور الفواكه وغ 10735   
 السكر

حفظ الفواكه والجوزيات وقشور الفواكه وغيرها من أجزاء النباتات في     
 السكر

 أنشطة أخرى لصناعة الكاكاو والشيكوالته والحلويات السكرية    

 صناعة المعكرونة والشعيرية والمفتول والمنتجات النشوية المماثلة  1074  

 عكرونة والشعيريةصنع الم 10741   

 صناعة المعكرونة والسباكيتي بأنواعها مطبوخة او غير مطبوخة    

 صناعة الشعرية مطبوخة او غير مطبوخة    

 صنع  منتجات العجائن المجمدة والمعلبة 10742   
 صناعة منتجات العجائن  المجمدة    

 صناعة منتجات العجائن المعلبة     

 لصنع المفتو 10743   
 صناعة المفتول    
 صناعة الوجبات واألطباق الجاهزة المعدة للتوزيع خارج المطاعم  1075  

 صناعة الوجبات واألطباق الجاهزة المعدة للتوزيع خارج المطاعم 10750   

 صناعة أطباق اللحوم أو الدواجن     

 صناعة أطباق األسماك المجهزة    

 الخضرواتصناعة األطباق المعدة من     

 صناعة الوجبات المعدة والمعلبة بتفريغ الهواء والمطبوخة    

 صناعة الوجبات الجاهزة األخرى المعدة للتوزيع مثل وجبات التلفزيون    

 صناعة البيتزا المجمدة او المحفوظة بشكل آخر    

 صناعة منتجات غذائية أخرى غير المصنفة في مكان آخر  1079  

 جات القهوةمنت 10791   
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 تحميص البن وطحنه    

 طحن القهوة    

 صناعة بدائل البن التي تحتوي على نسبة من البن    

صناعة خالصات وأرواح مركزات بن ومستحضرات أساسها هذه     
 المنتجات

 خلط الشاي والمتة  10792   

 شاي اسود      

 شاي اخضر      

 متة     

 ضرات تعتمد على الشاي والمتةصنع خالصات  ومستح    

 صنع الشوربات 10793   

صناعة الحساء على شكل سائل أو مسحوق أو صلب بما  في ذلك     
 الحساء المجمد أو أقراص الحساء

صناعة الحساء الذي يحتوي على لحوم أو أسماك أو قشريات أو     
 رخويات أو عجائن

صةاطفال ورضع واغذية خا صنع اغذية 10794     

 اغذية رضع    
 ...(خضار، لحوم، فواكه)سلسلة اغذية لالطفال     

ألخ...سيريالك، ) اغذية اطفال      

 صناعة أغذية التي تحتوي على عناصر متجانسة     

 منتجات التوابل والبهارات والصلصات  صنع 10795   
 المايونيز    

 طحين الخردل    

 ...(قرفة، فلفل اسود،سماك، عصفر )صنع التوابل والبهارات      

 تصنيع األغذية القابلة للتلف 10796   

 (قابلة للتلف)صناعة السندويشات الطازجة     

 غير مطبوخة( قابلة للتلف)صناعة البيتزا الطازجة     

 (اضافة اليود)تجهيز ملح الطعام النقي  10797   

 (اضافة اليود)تجهيز ملح الطعام النقي     
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 صناعة الطحينية 10798   

 صناعة الطحينية    

 صناعة منتجات غذائية أخرى غير المصنفة في مكان آخر 10799   

 صناعة الخل    

 صناعة ماء الورد والزهر    

 صناعة منتجات البيض وزالل البيض     

 صناعة الخميرة    

 صناعة الدبس والعسل الصناعي والكراميل    

 لمركزات الصناعيةصنع ا    

 ...(نعناع، بابونج،)  صنع منقوع شراب االعشاب    

 تصنيع  الحليب والجبن من بدائل صناعية    

 صناعة منتجات غذائية أخرى     

 صناعة األعالف الحيوانية المحضرة   108 

 صناعة األعالف الحيوانية المحضرة  1080  

 ع  صناعة أعالف حيوانات المزار  10801   

 اعالف المواشي المركزة    

 اعالف الدواجن المركزة    

 اعالف من خليط من مواد مجروشة     

 اعالف من صنف واحد     

 مركزات اعالف    

صناعة أعالف محضرة للقطط والكالب والسمك وغيرها من الحيوانات  10802   
 األليفة

وغيرها من الحيوانات صناعة أعالف محضرة للقطط والكالب والسمك     
 األليفة

 صناعة االعالف من المخلفات 10803   

 صناعة االعالف من مخلفات المجازر المعالجة    

 صناعة المشروبات    11

 صناعة المشروبات   110 
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 تقطير وتكرير ومزج المشروبات الروحية     1101  

 صناعة المشروبات الكحولية المقطرة 11011   

 عة الوسكيصنا    

 صناعة البراندي    

 صناعة الجن    

 صناعة المشروبات الكحولية االخرى    

 مزج الكحول المقطرة 11012   

 مزج الكحول والمشروبات الكحولية المقطرة    

 انتاج المشروبات الكحولية المتعادلة 11013   

 انتاج المشروبات الكحولية المتعادلة    

 األنبذهصناعة   1102  

 صنع النبيذ 11021   

 صنع النبيذ العادي    

 صنع النبيذ الفوار    

 صناعة النبيذ من عصير العنب المركز    

 صناعة مشروبات كحوليه غير مقطره  11022   

صناعة مشروبات كحوليه غير مقطره مثل البري أو شراب العسل الميد     
 مخلوطة تحتوي كحول أو الساكي أو فاكهه آخرى او مشروبات

 صناعات نبيذ اخرى 11023   

 صناعة خليط أو توليفة من النبيذ    

 صناعة نبيذ خالي من الكحول    

 صناعات نبيذ اخرى    

 صنع المشروبات الكحولية من الشعير وصنع مشروبات الشعير  1103  

 صناعة البيرة   11030   

 صناعة البيرة بالكحول    

 (شعير منبت بالنقع في الماء)عة شراب المولت صنا    

 صناعة البيرة غير الكحولية    
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وانتاج المياه المعدنية وغيرها ( المرطبات)صناعة  المشروبات الخفيفة   1104  
 من المياه المعبأة

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

ليمون، ) ة المشروبات المعالجة بخالصات أو أرواح الفواكهصناع    
 ...(برتقال، كوال، كرز، عنب، مشروبات منشطة

 صناعة المشروبات  الغازية  11042   

مع )برتقال ...كوال  ليمون... صناعة المشروبات الغازية بانواعها     
 (الصودا

 المعبأةإنتاج المياه المعدنية وغيرها من المياه  11043   

 إنتاج المياه المعدنية الطبيعية وغيرها من المياه المعبأة    

 صناعة منتجات التبغ    12

 صناعة منتجات التبغ   120 

 صناعة منتجات التبغ  1200  

 صناعة السجاير والسيجار 12001   

 صناعة السجاير    

 صناعة السيجار    

 صناعة منتجات التبغ االخرى 12002   

 صناعة دخان المعسل    

 صناعة السعوط النشوق    

 (لالرجيلة)صناعة التمباك     

 صناعة  تبغ الغليون    

 (لسجائر اللفا)صناعة التبغ المفروم     

 صناعة منتجات التبغ االخرى    

 نزع ورق الدخان عن السيقان واعادة تجفيفه 12003   

 اعادة تجفيفهنزع ورق الدخان عن السيقان و     

 صناعة المنسوجات    13

 غزل ونسج وتجهيز المنسوجات   131 
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 تجهيز وغزل الياف المنسوجات  1311  

 العمليات التحضيرية على ألياف المنسوجات 13111   

 لف وغسل الحرير الطبيعى    

زاله الشحم وكربنة الصوف المجزوز       غسل وا 

 نباتيه والحيوانية والصناعية تمشيط الخيوط وااللياف ال    

غزل وصناعة الخيوط الغراض النسج او الخياطة او التجارة او  13112   
 لعمليات اخرى

 غزل القطن    

 غزل األتيال    

 غزل الصوف    

 غزل من الورق     

 غزل الجوت    

 غزل الكتان    

 غزل الوبر    

 لف الخيوط من االتيال الصناعية    

 نسج المنسوجات  1312  

 صنع  اقمشة المنسوجات من القطن 13121   

 صنع  اقمشة المنسوجات من القطن    

 صنع اقمشة من الخيوط الصناعية 13122   

 صنع اقمشة من الخيوط الصناعية    

 صنع اقمشة من الحرير الصناعى والنايلون    

 ية عدا القطن صنع  اقمشة المنسوجات من خيوط طبيع 13123   

 صنع اقمشة من الجوت    

 صنع اقمشة من الكتان    

من ألياف نباتية أخرى مثل السيزال والقنب والياف النخيل  صنع اقمشة    
 الخ

 صنع اقمشة من الحرير الطبيعي    

 صنع اقمشة من الصوف    

 انشطة اخرى لنسج المنسوجات 13129   
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 الزجاجية والكربونية صناعة اقمشة من األلياف    

 صناعة اقمشة  الفرو المقلدة    

 نسج أقمشة الجينز    

 صنع اقمشة من األلياف المخملية  تشمل البشاكير والشاش وما الى ذلك    

 إتمام تجهيز المنسوجات  1313  

تبييض وصباغةالنسيج واأللياف والغزل واألقمشة والمنسوجات  13131   
 ا المالبسوالمواد، بما فيه

 تبييض وصباغة النسيج واأللياف    

 تبييض وصباغة الغزل    

 تبييض وصباغة األقمشة والمنسوجات    

 تبييض وصباغة  المالبس    

 تبييض أقمشة الجينز    

وتبخير وتجعيدواصالح وتمتين وتشميع االقمشة  وتجفيف تسوية 13132   
 والمنسوجات بما فيها المالبس

 وية وتجفيف وتبخير االقمشة والمنسوجات بما فيها المالبستس    

 تمتين وتشميع االقمشة والمنسوجات بما فيها المالبس    

 تكسير وثني االقمشة والمالبس    

 معالجة األقمشة ضد الماء    

 تغطية وتلبيس األقمشة بالمطاط    

 الطباعة الحريرية على األقمشة والمالبس    

 ناعة المنسوجات األخرىص   139 

 (الكروشية)وبإبرة معقوفة ( التريكو)صنع األقمشة المغزولة بصنارة   1391  

 صناعة وتجهيز أقمشة مصنوعة من التريكو أو الكروشية  13911   

 صنع االقمشة ذات الوبر    

صنع مستلزمات النوافذ والشباك المصنرة والدانتيال  مغزولة على مكائن     
 و او  مكائن مشابهةتريك

 صنع أقمشة من التريكو أو الكروشية االخرى     

 صناعة الفراء المقلد بأشغال التريكو 13912   
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 صناعة الفراء المقلد بأشغال التريكو    

 صناعة المنسوجات الجاهزة عدا المالبس  1392  

كو صناعة منسوجات جاهزة من اقمشة متنوعة بما فيها اقمشة التري    
 والكروشيه 

 صناعة البطانيات والحرامات وبطانيات السفر 13921   

 صناعة البطانيات والحرامات وبطانيات السفر    

 صناعة الشراشف واغطية االسرة والطاوالت واالغطية االخرى 13922   

 صناعة الشراشف واغطية االسرة والطاوالت واالغطية االخرى    

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

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

 صناعة الستائر  13924   

 صناعة الستائر     

ي، صنع القماش المشمع، والخيام، وسلع التخييم، واالشرعة والشماس 13925   
 واغطية السيارات واآلالت واألثاث، أو غير ذلك

صنع القماش المشمع، والخيام، وسلع التخييم، واالشرعة والشماسي،     
 واغطية السيارات واآلالت واألثاث، أو غير ذلك

 صنع اصناف مفروشات جاهزة  13926   

 صناعة األعالم والرايات من المنسوجات    

(  الباراشوتات)اق والغبار وستر النجاة والمظالت صناعة مناشف  االطب    
 وما يماثلها من مواد 

 صناعة نسيج البطانيات الكهربائية    

 صناعة النسج المنسوجة يدويا    

 صناعة اغطية االطارات    

 صناعة السجاد والبسط  1393  

 صناعة السجاد  13931   

 صناعة السجاد تشمل الموكيت    
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 صناعة البسط 13932   

 صناعة البسط    

 صناعة أغطية األرضيات من قصاصات القماش    

 صناعة الحصير 13933   

 صناعة الحصير    

 صناعة اغطية االرضيات النسيجية االخرى 13934   

 صناعة البالط الملون من انسجة    

 صناعة اغطية االرضيات من لباد منسوج باالبرة    

 ية االرضيات النسيجية االخرىصنعة اغط    

 صنع حبال السفن والحبال من المجدالت القنبية والشباك  1394  

 صناعة الحبال  13941   

صناعة الحبال العادية من ألياف نسيجية المغطاة او غير المغطاة     
 بالمطاط او البالستك

المطاط او المغطاة ب غير صناعة الحبال العادية من القنب المغطاة او    
 البالستك

 تصنيع منتجات الحبال وشباك الصيد 13942   

 صناعة شباك الصيد    

 صناعة مصدات السفن، وادوات لمعدات التفريغ والتحميل والرافعات    

 صناعة الكابالت والحبال المزودة  بحلقات معدنية    

 صناعة منسوجات أخرى غير المصنفة فى مكان آخر  1399  

 صناعة منسوجات أخرى غير المصنفة فى مكان آخر 13990   

صناعة شرائط من أقمشة منسوجة بما فيها األقمشة  المجمعه بواسطة     
 مادة الصقة

 صناعة العالمات التجارية وأصناف مماثلة من مواد نسجية    

صناعة حواشي زخرفة تشمل الضفائر والشربات والكرات والبمبونات     
 ثلةوأصناف مما

 صناعة التل وغيره من األقمشة الشبكية وأنواع الدانتيل    

 صناعة األقمشة المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المرققه باللدائن    
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 صناعة اللباد المشرب أو المغلى أو المغطى أو المرقق    

 صناعة الحشو من مواد نسجية مثل الحفاضات الصحية    

معدنية أو خيوط بريم أو خيوط حبال من مطاط مغطاة صناعة الخيوط ال    
 بمواد نسجية

صناعة قماش قيطانى لصنع اإلطارات من غزل اصطناعى عالى     
 المتانة

 صناعة أنسجة شفافة لنقل الرسوم وأنسجة محضرة الستخدام الرسامين    

 صناعة أقمشة مغطاة بالصمغ أو بمواد نشوية    

ة منسوجة أو مضفره أو مصنره أو فتائل غاز وهاجة صناعة فتائل نسجي    
 أو انسجه غاز وهاجة

صناعة خراطيم وسيور نقل الحركة نسجية سواء كانت مبطنة أو مقواه     
 أو مزودة بمواد أخرى

 صناعة اربطة االحذية من  القماش    

 صناعة القفازات    

 آخرأنشطة أخرى لصناعة منسوجات غير مصنفة فى موضع     

 صناعة المالبس     14

 صناعة المالبس عدا المالبس المصنوعة من الفراء   141 

 صناعة المالبس عدا المالبس المصنوعة من الفراء  1410  

 صناعة المالبس المصنوعة من الجلد  14101   

 صناعة المالبس المصنوعة من الجلد أو الجلد التركيبي،     

الجلدية  للعمل وملحقات العمل المصنوعة من صناعة االكسسوارات     
 الجلد مثل المراييل الواقية لعمال اللحام

صناعة المالبس الخارجية للرجال والنساء واالطفال من االقمشة   14102   
 العادية

وجاكيتات  بدالت: صناعة المالبس الخارجية  للرجال من االقمشة    
 الخ...وسترات وقمصان وبالطين

بدل وفساتين وجاكيتات : اعة المالبس الخارجية للنساء من االقمشةصن    
 الخ..وتنانير
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معاطف وبدل : صناعة المالبس الخارجية لألطفال من االقمشة    
 الخ ........وقمصان  وفساتين 

صناعة المالبس الخارجية للرجال والنساء واالطفال من  اقمشة  14103   
 التريكو

بدالت  : الخارجية  للرجال من االقمشة او التريكوصناعة المالبس     
 الخ...وجاكيتات وسترات وقمصان وبالطين

بدل وفساتين : صناعة المالبس الخارجية للنساء من االقمشة او التريكو    
 الخ..وجاكيتات وتنانير

معاطف : صناعة المالبس الخارجية لألطفال من االقمشة او التريكو    
 الخ..ساتين وبدل وقمصان  وف

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

صناعة المالبس الداخلية للرجال تشمل القمصان الداخلية والشباحات     
 الخ ...والكلوتات والشلحات والبجامات واالرواب 

تشمل القمصان الداخلية والشباحات صناعة المالبس الداخلية للنساء و     
والكلوتات والشلحات والبجامات واالرواب والصدريات النسائية 

 الخ ..والمشدات

صناعة المالبس الداخلية لألطفال وتشمل القمصان الداخلية والشباحات     
 الخ ..والكلوتات والشلحات والبجامات واالرواب 

 الخ..ية وبجامات مالبس عاد: صناعة مالبس الرضع 14105   

 الخ..مالبس عادية وبجامات : صناعة مالبس الرضع    

 حسب الطلب( اجرة) تفصيل وخياطة مالبس الرجال واالوالد 14106   

 حسب الطلب( اجرة) تفصيل وخياطة مالبس الرجال واالوالد    

 حسب الطلب( اجرة)تفصيل وخياطة مالبس للنساء والفتيات  14107   

 حسب الطلب( اجرة) يل وخياطة مالبس  للنساء والفتيات تفص    

 صناعة القبعات وأغطية  الرأس 14108   

 صناعة القبعات العادية    

 صناعة القبعات من الفرو    

 صناعة مالبس اخرى واكسسوارات  للمالبس 14109   
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 صناعة مالبس البحر السباحة    

 صناعة قفازات    

 الت وحماالت الجوارب وغيرهاصناعة الحما    

 صناعة المناديل غير الورقية     

 صناعة أحزمة المالبس    

 صناعة أحذية من مواد نسجية    

 صناعة شبكات ضم الشعر    

 صناعة أربطة العنق      

 صناعة الحطات والشماغات    

 صناعة مالبس العمل الخاصة ببعض فئات العمل    

 ء المنتجات المذكورةصناعة اجزا    

 صناعة أصناف الفراء   142 

 صناعة أصناف الفراء  1420  

 صناعة منتجات من  جلود الفراء  14200   

 صناعة ملبوسات واكسسوارات مالبس من جلود الفراء الطبيعى    

 صناعة  اشرطة وصفائح وجدائل وشرائح من  جلود الفراء    

الفراء مثل البسط والمفارش والمانشف   صناعة اشكال متنوعة من     
 غير محشوة وفوط التلميع الصناعية (مساند)وبفات 

 صناعة المالبس وأصناف أخرى من التريكو أو الكورشية   143 

 صناعة المالبس وأصناف أخرى من التريكو أو الكورشية  1430  

  صناعة المالبس من التريكو والكروشيه منسوجة مباشرة 14301   

صناعة البلوزات أو السترات واالصناف المشابهة  المنسوجة حسب     
 (ليست تفصيل من قماش تريكو)الشكل مباشرة 

 صناعة المالبس الداخلية المصنرة من الخيوط    

 صناعة الجوارب والقفازات من التريكو 14302   

 صناعة الجوارب    

 هصناعة القفازات من التريكو أو الكروشي    

 (المطرزة )صناعة الشاالت والربطات     
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 صناعة الجلد والمنتجات  ذات الصلة    15

دباغة وتهيئة الجلود وصناعة حقائب االمتعة وحقائب اليد وغيرها    151 
 وصناعة السروج واألعنة وتهيئة ودباغة الفرو

 دباغة و تهيئة الجلود؛ تهيئة وصبغ الفراء  1511  

 بغ وتهيئة الجلوددبغ وص 15111   

 دبغ وصبغ وتهيئة الجلود    

 تصنيع جلود الشمواه المهيأة والجلود اللميعة والممعدنة 15112   

 تصنيع جلود الشمواه المهيأة والجلود اللميعة والممعدنة    

 صناعة الجلود التركيبية 15113   

 صناعة الجلود التركيبية    

تبيض وجز وصباغة الفراء والجلود المغطاة كشط وتنظيف ودباغة و  15114   
 بالشعر

كشط وتنظيف ودباغة وتبيض وجز وصباغة الفراء والجلود المغطاة     
 بالشعر

 صناعة حقائب األمتعة وحقائب اليد والسروج واألعنة  1512  

صناعة حقائب سفر وامتعة من الجلد أو الجلد الصناعي او أي مادة  15121   
 اخرى

 عة حقائب السفر من الجلد الطبيعي صنا    

 صناعة حقائب السفر من االجلد الصناعي      

 صناعة حقائب السفر من أي مادة اخرى    

 أي مادة اخرى صناعة حقائب اليد من الجلد أو الجلد الصناعي او 15122   

 صناعة حقائب اليد من الجلد الطبيعي     

 لصناعي  صناعة حقائب اليد من الجلد ا    

 صناعة حقائب اليد من أي مادة اخرى    

صناعة الحقائب المدرسية من الجلد أو الجلد الصناعي  او أي مادة  15123   
 اخرى

 صناعة الحقائب المدرسية  من الجلد الطبيعي     

 صناعة الحقائب المدرسية من االجلد الصناعي      

 ة اخرىصناعة الحقائب المدرسية  من أي ماد    
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 صناعة السروج الجلدية ومستلزماتها واألعنة والسياط 15124   

 صناعة السروج الجلدية ومستلزماتها واألعنة     

 صنع السياط ومقابض  الركوب  والسياط    

 صناعة مواد متنوعة من الجلد او الجلد التركيبي وغيره 15125   

 ئلهصناعة السيور واألحزمة من الجلد أو بدا    

القماش، الجلد، ) صناعة احزمة ساعات اليد من مواد غير معدنيه    
 (البالستيك الخ

 صنع اربطة االحذية من الجلد    

 صناعة األحذية   152 

 صناعة األحذية  1520  

 صناعة االحذية العادية  15201   

ها صناعة االحذية العادية من الجلد الطبيعي او الصناعي او من غير     
 من المواد

 صناعة االحذية الرياضية 15202   

صناعة االحذية الرياضية من الجلد الطبيعي او الصناعي او من غيرها     
 من المواد

 صناعة الشباشب والصنادل وما شابهه 15203   

 صناعة الشباشب والصنادل وما شابهه    

 اف المماثلةصناعة واقيات االحذية وواقيات الساق واالصن 15204   

 صناعة واقيات االحذية وواقيات الساق واالصناف المماثلة    

 صناعة اجزاء االحذية من الجلد 15205   

 صناعة االجزاء العلوية  والداخلية من االحذية والكعوب  الخ    

صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة األثاث، صناعة     16
 لقش ومواد الضفراألصناف المنتجة من ا

 نشر ومسح األخشاب   161 

 نشر ومسح األخشاب  1610  

 نشر االلواح الخشبية 16101   

 نشر الخشب إلنتاج الكتل     
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 تقشير األخشاب والتقطيع الى شرائح   16102   

 تقشير األخشاب والتقطيع الى شرائح      

 بأنواعهاصناعة األرضيات الخشبية غير المجمعة  16103   

 صناعة األرضيات الخشبية غير المجمعة بأنواعها    

 صناعة العوارض الخشبية للسكك الحديدية  16104   

 صناعة العوارض الخشبية للسكك الحديدية     

 نقع وتشريب الخشب بمواد كيماوية او بمواد حافظة او مواد اخرى 16105   

 بمواد حافظة او مواد اخرى نقع وتشريب الخشب بمواد كيماوية او    

 تجفيف الخشب 16106   

 تجفيف الخشب    

 صناعة صوف ونشارة الخشب والدقيق، والرقائق  16107   

 إنتاج نشاره الخشب    

 إنتاج طحين الخشب    

 صناعة شرائح الخشب     

 صنع منتجات من الخشب والفلين والقش ومواد الضفر   162 

قائق من قشره الخشب وصناعة االلواح من الخشب  صناعة ر   1621  
 المضغوط 

لصنع الخشب الرقائقي   تصنيع صفائح قشرة رقيقة الستخدامها 16211   
 والغراض اخرى

بقشرة من الورق او )تسوية االلواح  وصبغها وطيها وتشريبها وتقويتها      
 (القماش

 صنعها على شكل رسومات متكررة    

 والقشرة والبانوه( األبالكاج)عة الخشب الرقائقي صنا 16212   

 والقشرة والبانوه( األبالكاج)صناعة الخشب  الرقائقي     

 (ام دي اف)صناعة الخشب الحبيبي وااللواح الليفية  16213   

 (ام دي اف)صناعة الخشب الحبيبي وااللواح الليفية      

 (افةزائد الكث)صناعة الخشب  المضغوط  16214   

 (زائد الكثافة)صناعة الخشب  المضغوط     

 (الساندويش) صناعة رقائق الخشب المضغوطة بالغراء 16215   
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 (الساندويش)صناعة رقائق الخشب المضغوطة بالغراء     

 صناعة منتجات النجارة المستخدمة فى البناء  1622  

الساللم  والقواطع سواء صناعة األبواب والشبابيك الخشبية واطرها  و  16221   
 الخ...كانت تشمل مثبتات معدنية مثل المفصالت واالقفال  

صناعة األبواب والشبابيك الخشبية واطرها سواء كانت تشمل مثبتات     
 الخ...معدنية مثل المفصالت واالقفال  

صناعة الساللم ومصارع النوافذ واطرها سواء كانت تشمل مثبتات     
 الخ...مفصالت واالقفال  معدنية مثل ال

عدا )والقواطع الخشبية العادية ( القواطع المحدبة) صناعة الحليات    
 (القواطع المتحركة

 صناعة السلع الخشبية االخرى المستخدمة في االنشاءات 16222   

 صناعة العوارض الخشبية الخاصة بالمبانى ودعائم األسقف والسقاالت    

 السطح كالجمالونات  سابقة الصنع والتركيبتركيبات خاصة با    

 صناعة الواح وشرائح مجمعة لالرضيات وخالفه    

صناعة المنازل الخشبية سابقه التجهيز وأجزائها وصناعة الكبائن  16223   
 الخشبية

 صناعة المباني الخشبية سابقة التجهيز وأجزائها     

 صناعة المساكن المتنقلة من الخشب    

 صناعة األوعية الخشبية  1623  

صناعة البراميل والدنان واألحواض الخشبية وغيرها من  البراميل  16231   
 الخشبية

صناعة البراميل والدنان واألحواض الخشبية وغيرها من  البراميل     
 الخشبية

 (المشاتيح)صنع المنصات الخشبية وغيرها الغراض التحميل  16232   

 (المشاتيح)ت الخشبية وغيرها الغراض التحميل صنع المنصا    

 صناعة علب التعبئة والصناديق واالقفاص واألوعية الخشبية المشابهة 16233   

 صناعة علب التعبئة والصناديق واالقفاص واألوعية الخشبية المشابهة    

 صناعة بكرات الكابالت من الخشب 16234   

 شبصناعة بكرات الكابالت من الخ    
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صناعة المنتجات الخشبية األخرى وصناعة اصناف من الفلين والقش   1629  
 ومواد الضفر

 صناعة المنتجات المنزلية الخشبية   16291   

 صناعة االدوات المنزلية وادوات المطبخ من الخشب    

 الخشبية  (الشماعات)صناعة المشاجب     

 صناعة  التحف الخشبية 16292   

 اطر اللوحات الفنية صنع    

 صناعة التماثيل الخشبية وأشجار الزينة    

 صناعة صناديق المجوهرات    

 صناعة صناديق أدوات القطع المنزلية من الخشب    

 صناعة البراويز الخشبية للصور والمرايا    

 صناعة  التحف الخشبية االخرى    

 صناعة المنتجات الخشبية األخرى  16293   

 (تشمل القبقاب)صناعة كعوب وقطع األحذية من الخشب     

 الخ..صنع ايدي المكانس والفراشي والفؤوس     

 صنع القوالب الخشبية  لالحذية    

 صنع ايدي الشماسي الخشبية    

 صناعة مشابك الغسيل من الخشب    

 صناعة معدات الغزل والنسيج الخشبية مكوك خشبى    

 (البايب)قطع الخشبية لصناعة غليون التدخين صناعة ال    

 صناعة بكر الخيط الخشبية    

 صناعة منتجات خشبية اخرى    

 صناعة منتجات من القش ومواد الضفر 16294   

تصنيع الحصير، ومماسح االرجل، وشنط، وعلب وغيرها من القش     
 (الجدل)ومواد الضفر

 قشصناعة السالل ووما شابه من  ال    

 صناعة منتجات من الفلين  16295   

 صناعة وتجهيز  الفلين  الطبيعي     
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 صناعة مواد من الفلين الطبيعي بما فيها اغطية االرضيات    

 صناعة صناديق الفلين    

صنع حطب للنار من مواد مكبوسة سواء كانت مواد خشبية او  16296   
 لمطحونة وجفت الزيتونمخلفات مواد مثل القهوة وحبوب الصويا ا

 صنع حطب للنار من مواد خشبية  مكبوسة     

: مخلفات مواد مثل(  تكتيل)صنع حطب للنار من مواد مكبوسة     
 مخلفات القهوة وحبوب الصويا المطحونة وجفت الزيتون 

 صناعة الورق ومنتجات الورق    17

 صناعة الورق ومنتجات الورق   170 

 جائن ولب الورق والورق والورق المقوى صناعة ع  1701  

 صناعة عجائن الورق  17011   

صناعة عجينة الورق المبيض او شبه المبيض اوغير المبيض باستخدام     
 طرق كيماوية او شبه كيماوية او ميكانيكية

 صناعة عجينه الورق من نسالة القطن     

 الحبر صناعة  لب الورق من الورق المستعمل بازالة    

 صناعة الورق والورق المقوى المعدة بمزيد من المعالجة الصناعية    

 معالجة  وتجهيزالورق والورق المقوى 17012   

 تغطية وصقل وتشريب الورق والورق المقوى    

 (الكريب)صناعة الورق المجعد     

 صناعة الصفائح المعدنية المغطاة بورق او ورق مقوى    

 ناعة ورق الصحف وورق الطباعة والكتابة  االخرىص 17013   

 صناعة ورق الصحف وورق الطباعة والكتابة  االخرى    

 صناعة منتجات الورق 17014   

 صناعة  لفائف سليولوزية ومواد الحشو من مواد سليولوزيه ليفيه أخرى     

 صناعة الورق المنتج يدويا    

ألستنسيل فى شكل لفائف أو ورق ذى صناعة ورق الكربون أو ورق ا    
 أحجام كبيره
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واألوعية  المصنوعة من ( الكرتون)صناعة الورق المموج  والمقوى   1702  
 الورق او الورق المقوى

 صناعة الورق المقوى والكرتون المموج 17021   

 صناعة الورق المقوى والكرتون المموج    

 مقوى والكرتون المموجصناعية األوعية من الورق ال 17022   

 صناعية األوعية من الورق المقوى والكرتون االمموج    

 صناعة حافظات من ورق مقوى     

 صنع االوعية من ورق صلب    

 صنع اوعية اخرى من ورق او ورق مقوى    

 واالكياس والشنط من الورق ( الشواالت)صناعة الزكائب  17023   

 واالكياس والشنط من الورق ( واالتالش)صناعة الزكائب     

 وأالصناف المماثلة  ( بوكس فايل)صناعة الملفات المكتبية  17024   

 وأالصناف المماثلة  ( بوكس فايل)صناعة الملفات المكتبية     

 (الكرتون)صناعة اصناف أخرى من الورق والورق المقوى   1709  

ت  الشخصية والمنزلية ومنتجات صنع  الورق  الخاص باالستعماال 17091   
 اللفائف السليلوزية 

 صناعة  مناديل الورق الصحي     

 صناعة  المناديل والمناشف الورقية    

 صناعة ورق الحمام    

 صناعة الفوط الصحية وفوط األطفال وسدادات االذن    

 صناعة  الصواني واألطباق واألكواب الورقية    

 ق الطباعة والكتابة الجاهز لالستعمالصناعة ور 17092   

 صناعة ورق الطباعة والكتابة الجاهز لالستعمال    

 صناعة ورق الكمبيوتر الجاهز لالستعمال    

 صناعة ورق النسخ الذاتي الجاهز لالستعمال    

 صناعة ورق الستانسل وورق الكربون الجاهز لالستعمال    

 لالستعمال صناعة ورق مصمغ ولصق جاهزة    
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صناعة ورق الجدران ومواد تغليف الجدران المماثلة، بما في ذلك   17093   
 الفينيل المغلفة وورق الحائط من المنسوجات 

صناعة ورق الجدران ومواد تغليف الجدران المماثلة، بما في ذلك      
 الفينيل المغلفة وورق الحائط من المنسوجات 

 سائل والبطاقات البريدية صناعة مغلفات الر  17094   

 صناعة مغلفات الرسائل والبطاقات البريدية     

صناعة سجالت، ودفاتر المحاسبة والمجلدات والبومات الصور وما  17095   
 يماثلها من قرطاسية تعليمية وتجارية 

 صناعة سجالت، ودفاتر المحاسبة     

 صناعة البومات الصور وما يماثلها     

 عة  قرطاسية تعليمية وتجارية صنا    

 تصنيع الحقائب ومحافظ تتضمن مجموعة متنوعة من ورق القرطاسية 17096   

 تصنيع الحقائب ومحافظ تتضمن مجموعة متنوعة من ورق القرطاسية    

 (الكرتون)صناعة اصناف أخرى من الورق والورق المقوى  17097   

 يح من عجائن الورقصناعة قوالب وشرائح ورقائق الترش    

 صنع صواني البيض تمن عجينة الورق وغيرها من منتجات التعبئة  الخ    

 (ملصقات صغيرة) تصنيع البطاقات والعالمات    

 صناعة حشوات النسيج ومواد حشوة الفوط الصحية    

 صناعة الورق النادر    

 صناعة الفالتر الورقية    

 جات أخرى من الورق والورق المقوىأنشطة أخرى لصناعات منت    

 الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة    18

 الطباعة وأنشطة الخدمات المتصلة بها   181 

 الطباعة  1811  

 طباعة الصحف والمجالت والدوريات والمجالت المتخصصة 18111   

 طباعة الصحف والمجالت والدوريات والمجالت المتخصصة    

 طباعة الكتب والمنشورات والكتيبات  18112   

 طباعة الكتب والكتيبات الموسيقية    
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 طباعة الخرائط واألطالس    

 الخ..طباعة المفكرات والروزنامات     

 أنشطة الطباعة االخرى  18113   

 طباعة اإلعالنات والبوسترات والملصقات    

مثل طوابع الدمغة أو طوابع البريد  طباعة الطوابع األيرادية أو المالية     
 ودفاتر الشيكات أو ما شابهها

 طباعة نماذج االعمال التجارية مثل الفواتير والسندات والسجالت وغيرها    

 الطباعة المباشرة على القماش والبالستك والمعدن والخشب والسيراميك    

 الطباعة على العالمات والملصقات     

 لخدمات المتصلة بالطباعةأنشطة ا  1812  

 تجليد الكتب والمطبوعات 18121   

 تجليد الكتب والمطبوعات    

 أنشطة الخدمات االخرى المتصلة بالطباعة 18122   

ترتيب حروف، ادخال بيانات، مسح ضوئي، : إعداد تجهيزات الطباعة    
 واالعمال االلكترونية 

لحروف وقوالب الصور وما الى صناعة القوالب التي تتضمن قوالب ا    
 ذلك

تابع أنشطة الخدمات المتصلة  -الحفر أو النقش على األسطوانات     
 بالطباعة

 تجهيز القوالب الخاصة بالطباعة    

تابع أنشطة  -إعداد األعمال الفنية على األحجار والقوالب الخشبية     
 الخدمات المتصلة بالطباعة

 أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة تابع -عمل البروفات     

 إنتاج منتجات االستنساخ  بالرسم    

. تصميم منتجات المطبوعات مثل الرسوم التوضيحية والمخططات    
 الخ.....والنماذج ثالثية االبعاد

أنشطة الرسومات االخرى مثل الطباعة بالكبس والنسخ والتخريم والطالء     
والترقيق على شكل صفائح وتجميع وادخال  بالورنيش والطباعة البارزة 

 المالزم واألساليب األخرى الخاصة بذلك
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 استنساخ وسائط األعالم المسجلة   182 

 استنساخ وسائط األعالم المسجلة  1820  

 استنساخ التسجيالت الصوتية 18201   

االستنساخ من النسخ األصلية من أسطوانات الغراموفون واألقراص     
 مجة وأشرطة الموسيقى وغيرها من التسجيالت الصوتيةالمد

 استنساخ التسجيالت البصرية 18202   

االستنساخ من النسخ األصلية من التسجيالت، واألقراص المدمجة     
 وأشرطة  الصور المتحركة وغيرها من تسجيالت الفيديو والسينما 

 (SOFT WAREوير سوفت )استنساخ البرامج الجاهزة والبيانات  18203   

 (SOFT WAREسوفت وير )استنساخ البرامج الجاهزة والبيانات     

 صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة    19

 صناعة منتجات أفران الكوك   191 

 صناعة منتجات أفران الكوك  1910  

 صناعة منتجات أفران الكوك 19100   

 إنتاج غاز أفران الكوك    

 انتاج الفحم الخام وقطران اللغنيت    

 انتاج الكوك وشبه الكوك    

 انتاج الزفت وزفت الكوك    

 تشغيل افران الكوك    

 تكتيل فحم الكوك    

 أنشطة أخرى لصناعة منتجات أفران الكوك    

 صناعة المنتجات النفطية المكررة   192 

 صناعة المنتجات النفطية المكررة  1920  

 إنتاج وقود المحركات 19201   

إنتاج الوقود السائل البنزين بأنواعه الكيروسين والسوالر والديزل     
 والمازوت الخ

إنتاج الوقود الخفيف والمتوسط والثقيل والغاز المصفى  مثل االيثان   19202   
 البروبان –البيوتان  –
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البيوتان   –ى مثل االيثان إنتاج الوقود الخفيف والمتوسط والثقيل والغاز     
 البروبان –

 صناعة زيوت الماتورات وزيوت التشحيم 19203   

 صناعة زيوت الماتورات وزيوت التشحيم    

 تصنيع منتجات لصناعة البتروكيماويات وصناعة أغطية الطريق 19204   

 تصنيع منتجات لصناعة البتروكيماويات     

 طرقتصنيع  منتجات لتغطية ال    

 صناعة منتجات متنوعة 19205   

 صناعة االسبيرتو االبيض    

 صناعة الجيالتين النفطى    

 صناعة شمع البرافين والشموع األخرى    

 صناعة تكتيل النفط    

 دهن فازلين طبيعي    

 صناعة  قوالب الفحم الصلب ووقود اللغنيت الصلب 19206   

 ب صناعة قوالب الفحم الصل    

 صناعة  قوالب وقود اللغنيت     

 صناعة قوالب النفط    

 مزج الوقود الحيوي  19207   

 (مثل الجازوهول) مزج الوقود الحيوي، أي مزج الكحول مع النفط    

 أنشطة أخرى لصناعة تكرير النفط    

 صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية    20

ائية األساسية واألسمدة والمركبات النيتروجينيه صناعة المواد الكيم   201 
 واللدائن البالستيكية والمطاط التركيبى فى أشكال اولية 

 صناعة المواد الكيميائية األساسية  2011  

 صناعة المواد الكيميائية العضوية األساسية 20111   

 هيدروكربونات ال حلقية مشبعة او غير مشبعة    

 حلقية مشبعة او غير مشبعة هيدروكربونات    

 الكحول الحلقية وغير الحلقية    
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 أحماض  البوليكربوسيليك االحادية بما فيها حامض الخليك     

مركبات األكسجين االخرى، بما في األلدهيدات، والكيتونات،      
 الكيتونات، وكينونس مزدوجة أو متعددة من مركبات األكسجين 

 الجلسرين الصناعي    

 مركبات النيتروجين العضوية بما فيها االمينات    

 تخمير قصب السكر والذرة أو ما شابه ذلك النتاج الكحول واالسترات    

 صناعة حامض الكبريتيك    

 صناعة حامض الهيدروكلوريك    

 صناعة حامض الكاربونيك    

 صناعة حامض الخليك    

 صناعة حامض الفسفوريك    

الفحم )ع المركبات العضوية االخرى تشمل منتجات تقطير الخشب صن    
 (النباتي

صنع الغازات الصناعية او الطبية غير العضوية  المضغوطة او  20112   
 المسالة  

 هواء سائل او مضغوط    

 غازات التبريد    

 غازات صناعية ممزوجة    

 غازات معزولة او خاملة     

 ستيلينصناعة غاز األ    

 صناعة غاز األوكسجين    

 صناعة غاز الكلور    

 صناعة غاز النتروجين    

 صناعة غاز الهدروجين    

 صناعة غاز ثانى أكسيد الكربون    

 صناعة غاز األرجوان    

 صناعة غاز الفريون    

 صناعة غاز األنثراثين    

 غازات اولية اخرى    
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 دباغة الطبيعية واالصطناعيةصناعة مواد ال 20113   

 صناعة مواد الدباغة الطبيعية واالصطناعية    

صناعة القلويات، محاليل وغيرها من العناصر غير العضوية االساسية  20114   
 باستثناء األمونيا

صناعة القلويات، محاليل وغيرها من العناصر غير العضوية االساسية     
 باستثناء األمونيا

 صناعة األحماض غير العضوية األخرى عدا حامض النيتريك 20115   

 صناعة األحماض غير العضوية األخرى عدا حامض النيتريك    

 صناعة عناصر كيميائية 20116   

 صناعة مواد الصباغة في شكلها االساسي    

 صناعة مواد التلوين  في شكلها االساسي    

 كسيدصناعة الكحوالت متعددة األيدرو     

 صناعة المذيبات    

 صناعة الصموغ الكيمائية    

 صناعة ماء األكسجين فوق أكسيد الهيدروجين    

 صناعة سليكات الصوديوم    

 صناعة سليكات الكالسيوم    

 صناعة سليكات المغنسيوم    

 صناعة سليكات البوتاسيوم    

 تصنيع الماء المقطر  20117   

 ء المقطرتصنيع الما     

 تخصيب اليورانيوم والثوريوم وانتاج عناصر وقود للمفاعالت النووية  20118   

 تخصيب اليورانيوم والثوريوم وانتاج عناصر وقود للمفاعالت النووية     

 صناعة منتجات كيميائية اساسية اخرى 20119   

 صناعة المواد العطرية االصطناعية    

 يميائية المتطايرةصناعة المنتجات الك    

 صناعة المنتجات المستخدمة في مصابيح الفلورسنت لالضاءة    

 الصوديوم هيدروكسيد    

 كبريتيد الصوديوم    
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 صناعة كبريتات الصوديوم    

 صناعة األحماض األمينيه    

 صناعة المواد الكيميائية الالزمة لالنشطار واإللتحام الذرى ومنتجاتها    

 واد كيمياوية مساعدةم    

 (فورمالين)مواد حافظة     

 اكاسيد معدنية    

 زرنيخ     

 سليكون    

 تحميص بايرات الحديد    

 تخمير قصب السكر والذرة أو ما شابه ذلك النتاج الكحول واالسترات    

 (النيتروجينية)صناعة األسمدة والمركبات األزوتيه   2012  

 السمدةصناعة ا 20121   

صناعة األسمدة النتروجينيه األزوتيه تشمل اليوريا سلفات ونترات     
 النشادر

 صناعة األسمدة الفوسفاتية    

 صناعة األسمدة البوتاسيه    

 صناعة اليوريا  الخام     

 صناعة الفوسفات  الطبيعي الخام     

 صناعة امالح البوتاس الطبيعي الخام    

 ة المنتجات النيتروجينية ذات الصلةصناع 20122   

 صناعة حامض النتريك وحامض السلفونيترك    

 (النشادر)صناعة األمونيا     

 صناعة كلوريد االمونيوم    

 صناعة كربونات األمونيوم    

 صناعة نيتريت ونترات البوتاسيوم    

 صنع اسمدة اخرى 20123   

 مع النباتات المتخمرةصناعة السماد بخلط النفايات     

مع النباتات المتخمرة والرمل والطين  صناعة السماد بخلط النفايات    
 واخرى
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 والمطاط التركيبي فى أشكالها األوليه ( البالستيك) صناعة اللدائن  2013  

 فى أشكالها األولية( البالستيك)صناعة اللدائن  20131   

يلين، والبروبيلين، والستايرين، والكلوريد، البوليمرات، بما في ذلك من اإلث    
 و الفينيل واالكريليك

 البوالميد    

 مشتقات الفينول والراتنجات والبوليراثين    

 راتنجات البولستر والبوليثر    

 السليكون    

 التبديل األيوني على أساس البوليمرات     

 ها االوليةصناعة المطاط التركيبى الصناعي باشكال 20132   

 صناعة المطاط الصناعي    

 الفاكتس     

صناعة خليط من المطاط الطبيعي والصناعي او االصناف المشابهة  20133   
 (البالتا)للمطاط 

صناعة خليط من المطاط الطبيعي والصناعي او االصناف المشابهة     
 (البالتا)للمطاط  

ستيك فى أشكالها األولية وصناعة أنشطة أخرى لصناعة لدائن البال 20134   
 المطاط التركيبى

 صناعة السليلوز ومشتقاته الكيميائيه    

أنشطة آخرى لصناعة لدائن البالستيك فى أشكالها األولية وصناعة     
 المطاط التركيبى

 صناعة منتجات كيميائيه أخرى   202 

 راعية األخرىصناعة مبيدات اآلفات والمنتجات الكيميائية الز   2021  

 صناعة المبيدات  20211   

 صناعة المبيدات الحشرية     

 صناعة مبيدات القوارض     

 صناعة مبيدات الفطريات     

 صناعة مبيدات االعشاب    
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 صناعة مضادات االزهار ومنظمات نمو النبات 20212   

 صناعة مضادات االزهار ومنظمات نمو النبات    

للزراعة )المطهرات والمنتجات الكيميائية الزراعية  اعةصن 20213   
 ( واالستخدامات االخرى

للزراعة واالستخدامات )صناعة المطهرات والمنتجات الكيميائية الزراعية     
 ( االخرى

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية الزراعية التى لم تصنف فى  20214   
 مكان آخر

اعة المنتجات الكيميائية الزراعية التى لم تصنف فى أنشطة أخرى لصن    
 مكان آخر

صناعة الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة وأحبار الطباعة   2022  
 واالصماغ

 صناعة الدهانات  والورنيشات وطالء المينا او اللك 20221   

 صناعة الدهانات  والورنيشات وطالء المينا او اللك    

 صناعة  اصباغ ومواد التلوين التى تستخدم فى صناعة األصباغ  20222   

 صناعة مواد التلوين التى تستخدم فى صناعة األصباغ     

صناعة طالءات المينا القابلة للتزجيج ومعاجين طالء الخزف أو  20223   
 المستحضرات المماثلة 

لخزف أو صناعة طالءات المينا القابلة للتزجيج ومعاجين طالء ا    
 المستحضرات المماثلة 

 صناعة المعاجين الماستيكية 20224   

 صناعة المعاجين الماستيكية    

صناعة المواد للتعبئة أو مركبات الجلفنة أو المستحضرات غير  20225   
 الحرارية المماثلة المستخدمة فى الحشو أو تسويه السطوح

فنة أو المستحضرات غير الحرارية صناعة المواد للتعبئة أو مركبات الجل    
 المماثلة المستخدمة فى حشو الشقوق أو تسويه السطوح

 صناعة المذيبات والمخففات المركبة العضوية 20226   

 صناعة المذيبات والمخففات المركبة العضوية    

 صناعة مزيالت االصباغ والورنيش 20227   
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 صناعة مزيالت االصباغ والورنيش    

 صناعة أحبار الطباعة 20228   

 صناعة أحبار الطباعة    

ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور  صناعة الصابون  2023  
 ومستحضرات التجميل

 (عدا الصابون)صناعة المواد العضوية ذات الفعالية السطحية  20231   

 (عدا الصابون)صناعة المواد العضوية ذات الفعالية السطحية     

 صناعة الصابون جاف أو معجون 20232   

 صناعة الصابون جاف أو معجون    

 صناعة الورق المشبع او المغطى بالصابون    

 صناعة الجلسرين الخام 20233   

 صناعة الجلسرين الخام    

 صناعة مستحضرات التنظيف لالواني والمالبس 20234   

 الصلبةمستحضرات الغسيل والتنظيف السائلة و     

 مستحضرات تنظيف االواني المنزلية    

 مستحضرات تنعيم المالبس    

 صناعة الملمعات والمنظفات لالسطح واالرضيات  20235   

 ملمعات ومعاجين للجلد    

 ملمعات ومعاجين للخشب    

 ملمعات للمركبات    

 ملمعات ومعاجين للزجاج     

 ملمعات ومعاجين المعادن    

زاله الروائح      صناعة مستحضرات تعطير الغرف وا 

 صناعة الشموع االصطناعية والشموع المحضرة    

 صناعة العطور ومستحضرات التجميل 20236   

 صناعة العطور وماء التواليت    

 صناعة مستحضرات التجميل     

 ونزيمواد الوقاية من الشمس واالسمرار ومستحضرات اكتساب اللون البر     
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 مستحضرات تلميع األظافر    

 صناعة الشامبوهات وملمعات الشعر ومحضرات تمويج أو فرد الشعر     

 مزيالت الروائح    

 صناعة مستحضرات الحالقة    

صناعة مستحضرات تنظيف الفم واألسنان بما في مستحضرات تثبيت     
 االسنان الصناعية

مستحضرات ما قبل وما بعد   صناعة مستحضرات الحالقة تشمل    
 الحالقة

 مزيالت الروائح وأمالح االستحمام    

 مستحضرات مزيالت الشعر    

 صناعة منتجات كيميائية أخرى غير مصنفه فى مكان آخر  2029  

 تصنيع المتفجرات والمنتجات النارية   20291   

 مساحيق البارود والمتفجرات    

 تصنيع المتفجرات     

 تصنيع األلعاب النارية     

 صناعة المشاعل ومشعالت اللهب أو االشارات المتوهجه    

الجيالتين ومشتقاته واألصماغ المشتقة من أصل  (الهالم)صناعة   20292   
 حيوانى والغراء واألصماغ المحضرة األخرى

 صناعة الجيالتين ومشتقاته     

وانى والغراء واألصماغ المحضرة صناعة األصماغ المشتقة من أصل حي    
 األخرى

 صنع  خالصة المنتجات العطرية الطبيعية 20293   

 صنع  خالصة المنتجات العطرية الطبيعية    

 صناعة مخاليط مواد عطرية مستخدمة في العطور او المواد الغذائية    

 تصنيع المياه المقطرة العطرية     

 توكيماوية الستخدامات التصوير الفوتوغرافيصناعة المنتجات الفو  20294   

صناعة المنتجات الفوتوكيميائيه مثل الشرائح الفوتوغرافية  والورق     
 الحساس وغير ذلك من المنتجات غير المحمضة

 صناعة لمستحضرات الكيميائية لالستخدامات الفوتوغرافية     
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 صناعة أحبار الكتابة والرسم 20295   

 حبار الكتابة والرسمصناعة أ    

 الثقاب  -صناعة الكبريت 20296   

 الثقاب  -صناعة الكبريت    

 صناعة منتجات كيماوية متنوعة 20297   

 صناعة الببتونز ومشتقات الببتون وغيرها من المواد البروتينية ومشتقاتها    

مثل  صناعة الزيوت األساسية المستخدمة عن طريق العمليات الكيمائية    
 األكسدة والبلمره وما إلى ذلك

 صناعة زيوت ودهون معالجة كيماويا    

 المواد المستخدمة في اتمام تجهيز المنسوجات والجلود صناعة     

صناعة المساحيق والعجائن المستخدمة فى اللحام بالقصدير أو اللحام     
 بالنحاس األصفر أو فى أنواع اللحام األخرى

 واد المستخدمة فى التنظيف الحامضي ألسطح المعادنصناعة الم    

 صناعة االضافات المحضرة لالسمنت    

صناعة الكربون النشط واضافات زيوت التشحيم والمسرعات المطاطية     
المحضرة والعوامل المساعدة ومنتجات كيميائيه أخرى مجهزة لالستخدام 

 الصناعى

 ام ومستحضرات منع التجمد صناعة المستحضرات المانعة لالرتط    

صناعة الكواشف المستخدمة فى المختبرات الغراض التشخيص وما      
 إلى ذلك

 صناعة مواد كيميائيه اخرى    

 صناعة األلياف والخيوط االصطناعية   203 

 صناعة األلياف والخيوط االصطناعية  2030  

 ناعية تصنيع  نساالت الشعيرات  تركيبية أو اصط 20301   

 تصنيع  نساالت الشعيرات  تركيبية أو اصطناعية     

 صنع االلياف الصناعية غير ممشطة وال مندوفة او مجهزة للغزل 20302   

 صنع االلياف الصناعية غير ممشطة وال مندوفة او مجهزة للغزل    

 صنع خيوط الشعيرات الصناعية بما فيها خيوط عالية المتانة 20303   
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 صنع خيوط الشعيرات الصناعية بما فيها خيوط عالية المتانة    

 صناعة شرائط االلياف الصناعية 20304   

 صناعة خيوط احادية وشرائط االلياف الصناعية    

 صناعة المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها     21

اوية المنتجات الدوائية الكيم)صناعة المستحضرات الصيدالنية    210 
 (والنباتية

المنتجات الدوائية الكيماوية )صناعة المستحضرات الصيدالنية   2100  
 (والنباتية

 تصنيع المواد الدوائية الفعالة الطبية الستخدامها  في صناعة األدوية  21001   

 تصنيع المواد الدوائية الفعالة الطبية الستخدامها  في صناعة األدوية     

 ز الدمتجهي 21002   

 تجهيز الدم    

 صناعة االدوية 21003   

 تصنيع أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم    

 صناعة البالزما    

 صناعة األمصال واللقاحات    

 تصنيع األدوية المختلفة، بما في ذلك األعمال التحضيرية المثلية     

الكيماوية لالستخدام  صناعة منتجات الكيماوية وسائل منع الحمل 21004   
 الخارجي واألدوية الهرمونية لمنع الحمل

صناعة المنتجات الكيماوية لوسائل منع الحمل لالستخدام الخارجي     
 واألدوية الهرمونية لمنع الحمل

 صناعة مستحضرات التشخيص الطبى بما يشمل اختبارات الحمل 21005   

 شمل اختبارات الحملصناعة مستحضرات التشخيص الطبى بما ي    

 صنع المواد المشعة المستخدمة في التشخيص 21006   

 صنع المواد المشعة المستخدمة في التشخيص    

 صناعة المستحضرات الصيدالنية المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية  21007   

 صناعة المستحضرات الصيدالنية المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية     

 عة الضمادات الجراحية وخيوط الجراحة والشاش واالربطةصنا 21008   

 صناعة الضمادات الجراحية وخيوط الجراحة والشاش واالربطة    
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أنشطة أخرى لصناعة المستحضرات الصيدالنية والكيميائيه الدوائية  21009   
 الطبيه والمنتجات النباتية

الستخدام ( نيفوالتص والسحق، الطحن)إعداد المنتجات النباتية     
 الصيدالني

 صناعة سكر النقي كيمائيًا     

 صناعة مواد التخدير    

 تجهيز  الغدد وتصنيع خالصات الغدد    

 صناعة منتجات المطاط واللدائن    22

 صناعة منتجات المطاط   221 

صناعة اإلطارات واألنابيب المطاطية وتجديد األسطح الخارجية   2211  
عادة بنائهالإلطارات   المطاطية وا 

 صناعة االطارات المطاطية الخارجية  22111   

صناعة اطارات هوائية للسيارات والجرارات والدراجات والطائرات     
والماكنات المتحركة وااللعاب واالثاث واغراض اخرى سواء اطارات 

 هوائية او صلبة 

ات والطائرات صناعة اطارات صلبة للسيارات والجرارات والدراج    
والماكنات المتحركة وااللعاب واالثاث واغراض اخرى سواء اطارات 

 هوائية او صلبة 

 صناعة االنابيب الداخلية لالطارات 22112   

 صناعة االنابيب الداخلية لالطارات    

 صناعة أجزاء اإلطارات  22113   

اإلطارات أو  صناعة أجزاء اإلطارات مثل أشرطة االطارات أو قالبات    
 فتائل اإلطارات القابلة للتبديل

 إعادة وتجديد اإلطارات 22114   

 إعادة وتجديد اإلطارات    

 صناعة المنتجات المطاطية األخرى  2219  

 صنع منتجات أخرى من المطاط الطبيعي أو االصطناعي غير مقساة 22191   

 المطاطيةصناعة األلواح والصفائح والشرائح والقضبان     

 صناعة األنابيب والمواسير والخراطيم     
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 صناعة سيور نقل الحركة ونقل المواد من المطاط    

صناعة المنتجات الصحية أو الصيدالنية من المطاط كالرضاعات     
 وقناني المياه الساخنة 

بشرط ان تكون ملصقة )تصنيع اصناف مطاطية من المالبس      
 (يطةبالمالبس وليست مخ

 صناعة الخيوط والحبال المطاطية    

 (الممطة)صناعة الغزل  والمنسوجات المغطاة بالمطاط     

 تصنيع الحلقات المطاطية ، والمثبتات واألختام    

 صناعة أغطية األرضيات مشمع األرضيات    

 صناعة الفرشات  النفخ المطاطية    

 (القابلة للنفخ)صناعة البالونات     

 صناعة الفرش المطاطية    

 صناعة  قطع النابيب المطاط الصلبة 22192   

 صناعة  قطع النابيب المطاط الصلبة    

صناعة األمشاط المطاطية الصلبة و دبابيس ومحابس الشعر وما شبه  22193   
 ذلك

صناعة األمشاط المطاطية الصلبة و دبابيس ومحابس الشعر وما شابه     
 ذلك

 صناعة المنتجات المطاطية األخرى 22194   

 صناعة الواقيات المطاطية    

 صناعة مالبس الغطس من المطاط    

 صناعة أغطيه الرأس وقبعات االستحمام من المطاط    

 صناعة حشايا األسرة المائية من المطاط أو القابله للنفخ    

 على الجلود الطبيعيهصناعة منتجات من الجلود المقلده التى ال تعتمد     

 صناعة ادوات احتياطية من المطاط    

 صناعة مواد الغراض الجنس    

 صناعة مواد االصالح المطاطية    

 (قطعة واحدة غير مخاطة )صناعة مالبس مطاطية     



11 
 

 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المطاطية األخرى التى لم تصنف فى     
 مكان آخر 

 (البالستك)منتجات اللدائنية صناعة ال   222 

 (البالستك)صناعة المنتجات اللدائنية   2220  

 صناعة المنتجات البالستيكية  شبه المصنعة  22201   

 صناعة األلواح والصفائح واألغشية والرقائق واألشرطة  البالستيكية    

 صناعة المنتجات البالستيكة تامة الصنع 22202   

 يب والخراطيم البالستيكية  ووصالتهاصناعة االناب    

 صناعة منتجات اللدائن الخاصة بالتغليف والتعبئة  22203   

صناعة األكياس والعلب والصناديق  وسدادات القناني والقوارير وما إلى     
 ذلك من اللدائن

 صناعة لوازم البناء البالستيكية 22204   

ت، ومصاريع، والستائر، وواقيات تصنيع األبواب، النوافذ، واإلطارا    
 الشمس من البالستك

 تصنيع الحاويات والخزانات من البالستك    

على شكل لفائف أوعلى شكل  تصنيع اغطية الجدران  أو السقف،     
 .البالط الخ

الحمامات البالستيكية : صناعة االدوات الصحية من البالستيك، مثل    
 .ض وادواته  الخوالدش  والمغاسل وحوض المرحا

 صناعة أدوات المائدة وأدوات المطبخ وأدوات الزينة من اللدائن 22205   

 صناعة أدوات المائدة وأدوات المطبخ وأدوات الزينة من اللدائن    

 ن الفينيل واللينوليوممصناعة أغطية األرضيات والجدران  22206   

(  المشمع) ل واللينوليومن الفينيمصناعة أغطية األرضيات والجدران     
 تشمل النايلون للزراعة

 ورق السلوفان 22207   

 ورق السلوفان    

 (الرخام البالستيكي)صناعة الحجر الصناعي من البالستك  22208   

 (الرخام البالستيكي)صناعة الحجر الصناعي من البالستك     
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 تصنيع منتجات بالستيكية متنوعة 22209   

أصناف أخرى مثل أغطية الرأس وتجهيزات منع التسرب وأجزاء  صناعة    
اللوازم المكتبية أو المدرسية من اللدائن ، المصابيح ولوازم اإلضاءة

وتجهيزات لألثاث، والتماثيل واألحزمة الناقلة والشرائط الالصقة من 
البالستيك، وورق الجدار البالستيكي، االحذية  البالستيكية  والبايبات 

 ئر، ولفافات الشعرالبالستيكية وبكرات الشعر للسجا

 صناعة االشارات البالستيكية غير الكهربائية    

 أنشطة أخرى لصناعة المنتجات اللدائنيه     

 صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى    23

 صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية   231 

 يةصناعة الزجاج والمنتجات الزجاج  2310  

 صناعة الزجاج المسطح والمصفح  والمكتل والملون  23101   

 صناعة الزجاج  المسطح والمسلح  أو الملون    

 صناعة الزجاج  المقسى  بجميع أشكاله    

 صناعة زجاج األمان يشمل زجاج السيارات    

 صناعة الزجاج على شكل كتل وهيئات أخرى    

 غراض العزلصناعة الزجاج المضاعف ال    

 صناعة المرايا وما الى ذلك    

 صناعة الزجاج العازل     

صناعة األلياف الزجاجية بما فى ذلك الصوف الزجاجى والخيوط  23102   
 (الفيبر جالس)المصنوعة من األلياف الزجاجية 

صناعة األلياف الزجاجية بما فى ذلك الصوف الزجاجى والخيوط     
 ف الزجاجيةالمصنوعة من األليا

 تصنيع القناني والحاويات وغيرها من الزجاج أو الكريستال 23103   

 تصنيع القناني والحاويات وغيرها من الزجاج أو الكريستال    

صناعة كاسات الشرب المنزلية وغيرها من االواني المنزلية من الزجاج  23104   
 او الكريستال

رها من االواني المنزلية من الزجاج صناعة كاسات الشرب المنزلية وغي    
 او الكريستال

 صناعة االدوات الزجاجية  للمختبرات او لالستعماالت الصيدالنية 23105   
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صناعة األجهزة العلمية والمعملية والمختبرية من الزجاج الخاصة     
 بالمعامل والصيدالنيات

 (الترامس)والبرودة  صناعة الزجاجات الداخلية لألوعية الحافظة للحرارة    

 صناعة الزجاج على شكل قضبان أو أنابيب    

 صناعة زجاج البصريات 23106   

 صناعة زجاج البصريات    

 صناعة زجاج الساعات بأنواعها المختلفة    

 أنشطة أخرى لصناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية 23107   

 صناعة زجاج المصابيح الكهربائية    

 اعة المجوهرات المقلدة من الزجاجصن    

 صناعة التماثيل الزجاجية    

 أنشطة أخرى لصناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية    

 صناعة منتجات المعادن الالفلزية غير المصنفة فى مكان آخر   239 

 صناعة المنتجات  الحرارية  2391  

 صناعة المالط والخرسانة العازل للحرارة 23911   

 صناعة المالط والخرسانة العازل للحرارة    

 (العازلة للحرارة )صناعة المنتجات الخزفية الحرارية  23912   

من مساحيق ودقيق ( العازلة للحرارة)صناعة المنتجات الخزفية الحرارية     
 الحفريات السليوكونية

 الخ الحرارى ..صناعة البلوك  والطوب والبالط     

لمعوجات والبواتق وكاتمات الصوت وفوهات العوادم المداخن صناعة ا    
 واألنابيب الحرارية 

صناعة المنتجات الخزفية الحرارية التى تحتوى على الماجنسيت أو     
 الدولوميت أو الكروميت

 اإلنشائية( الخزفية)صناعة المنتجات الصلصالية   2392  

م في الجدران واالفران  صناعة الخزف غير الحراري المستخد 23921   
 واألرضيات والقيشانى تشمل مكعبات الفسيفساء غير الحرارية
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صناعة خزف  المستخدم في الجدران واالفران  واألرضيات والقيشانى     
 تشمل مكعبات الفسيفساء غير الحرارية

 صناعة السيراميك غير الحراري لالرضيات  واالسطح 23922   

 غير الحراري لالرضيات  واالسطحصناعة السيراميك     

 صناعة مواد البناء من مواد طفلية انشائية غير حرارية 23923   

صناعة الطوب وكتل األرضيات وبالطات األسقف وبوتقات المداخن      
 واالنابيب الخ

 المشوي( الصلصال) صناعة بلوك الرصف من الخزف 23924   

 المشوي( لصالالص) صناعة بلوك الرصف من الخزف    

 صناعة التركيبات الصحية من السيراميك 23925   

 (الخ...المراحيض، المغاسل،)صناعة التركيبات الصحية من السيراميك     

 صناعة منتجات من خزف وبورسالن  أخرى  2393  

صناعة األدوات المنزلية من الخزف والصينى المستخدمة فى الطهى  23931   
 راض التزيينوالمستخدمة فى أغ

صناعة األدوات المنزلية من الخزف والصينى المستخدمة فى الطهى     
 والمستخدمة فى أغراض التزيين

صناعة االواني من السيراميك او الفخار مثل الصحون والطناجر     
 واالباريق والجرار واواني مشابهة مستخدمة للتعبئة

 زينة والتماثيل من الخزف أو الصينيصناعة المنتجات الفنية الفازات لل 23932   

 صناعة المنتجات الفنية الفازات للزينة والتماثيل من الخزف أو الصيني    

 صناعة عوازل الكهرباء من الخزف أو الصيني 23933   

 صناعة عوازل الكهرباء من الخزف أو الصيني    

 الصناعية صناعة السلع الخزفية المختبرية أو الكيمائية أو  23934   

 صناعة السلع الخزفية المختبرية أو الكيمائية أو الصناعية     

 صناعة األثاث من الخزف 23935   

 صناعة األثاث من الخزف    

 أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الخزفية 23936   

 صنع المغناطيس الخزفي    
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 أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الخزفية    

 (الجبس) األسمنت والجير والجصصناعة   2394  

 صناعة األسمنت  23941   

 (كتل)صناعة األسمنت  الكلنكر     

 (للمنشآت تحت الماء)صناعة األسمنت الهيدروليك     

 صناعة االسمنت البورتالند العادي    

 صناعة االسمنت االلمنيوم    

فات االسمنت  وسوبر فوس( من خبث البراكين)صناعة االسمنت الخبث     
 وغير ذلك

 صناعة األسمنت االبيض    

 صناعة الجير  23942   

 صناعة الجير المطفأ     

 صناعة الجير  الحي    

 ( الجبس)صناعة الجص  23943   

 صناعة الجص الذى يتكون من الجبس المكلس أو كبريتات الكالسيوم    

 (لصخر الرخامينوع من ا)صناعة الدولومايت المكلس  23944   

 (نوع من الصخر الرخامي)صناعة الدولومايت المكلس     

 صنع أصناف من الخرسانة واألسمنت والجص  2395  

 صناعة البالط األسمنتى  23951   

 صناعة البالط األسمنتى     

 صناعة الطوب وحجر االرصفة وااللواح  االسمنتية الخ 23952   

 صناعة حجر الشك    

 صناعة الطوب االسمنتي    

 صناعة االلواح االسمنتية    

 صناعة ادراج و ساللم اسمنتية     

 صناعة االنابيب واالعمدة االسمنتية 23953   

 صناعة االنابيب  االسمنتية    

 صناعة االحواض واالعمدة االسمنتية    
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 صناعة الحجر الصناعي 23954   

 صناعة الحجر الصناعي    

 (  الباطون  الجاهز)صناعة الخلط الجاهز  23955   

 (  الباطون  الجاهز)صناعة الخلط الجاهز     

 صناعة الخلط الجاهز الخلط الجاف    

 صناعة منتجات من الجبس لالنشاءات 23956   

لوحات، وصحائف، واأللواح : تصنيع مواد الجبس الستخدامها في البناء     
 الخ ،

 عة مواد البناء المنتجة من مواد نباتية صنا 23957   

صوف الخشب القش، )صناعة مواد البناء المنتجة من مواد نباتية     
المكتلة بواسطة األسمنت والجص أو بمادة رابطة من  (الغاب، السمار

 المعدن

صناعة منتجات من األسمنت األسبستوسي أو األسمنت الليفى  23958   
 السليلوزى وما إليه

تصنيع ألواح الصاج المضلع، وصحائف وغيرها، واأللواح والبالط     
واألنابيب والمواسير والخزانات، وأحواض وبالوعات، والجرار، واألثاث، 

طارات النوافذ وما إلى ذلك  .وا 

 أنشطة أخرى لصناعة األصناف المنتجة من الخرسانة واألسمنت  23959   

ي سابقة التجهيز أو الهندسة المدنية من تصنيع المكونات الهيكلية للمبان    
 االسمنت والخرسانة أو الحجر الصناعي

 صنع التماثيل، واألثاث، والزهريات وأصص الزهور وغيرها    

 صناعة بودرة الرخام    

تمام تجهيز األحجار  2396    قطع وتشكيل وا 

التشييد قطع وتشكيل وتجهيز وصقل الرخام والمرمر لالستخدام فى  23961   
 والبناء والطرق

قطع وتشكيل وتجهيز وصقل الرخام والمرمر والجرانيت لالستخدام فى     
 التشييد والبناء والطرق

قطع وتشكيل وتجهيز وصقل األحجار لالستخدام فى التشييد والبناء  23962   
 والطرق
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قطع وتشكيل وتجهيز وصقل األحجار لالستخدام فى التشييد والبناء     
 لطرقوا

 او الرخام او الجرانيت صناعة االثاث من الحجر 23963   

 صناعة االثاث من الحجر او الرخام او الجرانيت    

 صنع حجر اردواز طبيعي وانواع اخرى من الحجر 23964   

 صنع حجر اردواز طبيعي وانواع اخرى من الحجر    

غير المصنفة فى مكان  صناعة المنتجات المعدنية الالفلزية األخرى  2399  
 آخر

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

 (ورق زجاج مثال)الناعمة 

 او احجار الشحذ والسن ، صنع أحجار الرحى    

 صناعة ورق الصنفرة وورق الجاك    

صناعة مواد األحتكاك غير المثبتة على وسيط  من مواد معدنية أو  23992   
 من السليلوز

صناعة مواد األحتكاك غير المثبتة على وسيط  من مواد معدنية أو من     
 السليلوز

 صناعة مواد عزل من صوف معدني  23993   

صناعة  صوف صخرى وأصناف معدنية مماثلة، فيرميكوليت مقشور     
وطفل وغيرها من المواد العازلة للصوت أو الحرارة أو مواد ماصة 

 للصوت

 صناعة مواد متنوعة اساسها معدني 23994   

صناعة الميكا ومنتجات  من  الميكا او الخث او الجرافيت ليست     
 لالغراض الكهربائية

 تصنيع المواد من اإلسفلت أو مواد مماثلة 23995   

سفلت، مثل االسفلت على اساس اللصق او قطران مصنوعات من اال    
 الفحم 

صناعة األلياف ومنتجات الكربون والجرافيت ماعدا األقطاب  واالجهزة  23996   
 الكهربائية
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صناعة األلياف ومنتجات الكربون والجرافيت ماعدا األقطاب واالجهزة     
 الكهربائية

 (جات المعدنية األساسية صناعة المنت)صناعة الفلزات االساسية     24

 صناعة الحديد والصلب االساسية   241 

 صناعة الحديد والصلب االساسية  2410  

تشغيل األفران ذات الحرارة العالية وتحويل الصلب وعمليات السحب  24101   
 والدلفنة

تشغيل األفران ذات الحرارة العالية وتحويل الصلب وعمليات السحب     
 والدلفنة

 صناعة الحديد 24102   

 صناعة الحديد على شكل كتل  او قوالب او باشكاله االولية االخرى    

 صناعة المسبوكات الحديدية 24103   

انتاج منتجات حديدية بواسطة االختزال المباشر للحديد ا وغيرها من     
 المنتجات الحديدية االسفنجية

ل الكهربائي أو غيرها من العمليات إنتاج الحديد النقي عن طريق التحلي    
 الكيميائية

 انتاج حبوب وبودرة الحديد    

 إنتاج المنتجات من الصلب 24104   

 إنتاج المنتجات شبه المصنعة من الفوالذ    

 تصنيع منتجات الصلب بالدرفلة على الساخن والدرفلة الباردة المسطحة     

 لدلفنة الحارةصناعة قضبان واسياخ من الصلب با    

 صناعة صفائح باحجام متعددة من الصلب بالدلفنة الحارة    

 انتاج قضبان وقطع من الصلب بالسحب البارد  او الطحن     

 انتاج صفائح من الصلب بالتشكيل البارد على شكل صائح او لفائف    

 انتاج اسالك من الصلب بالسحب البارد    

 ب الملحومةصناعة الصفائح من الصل    

 صناعة قضبان السكك الحديد والترام من الصلب    

صنع االنابيب او المواسير المصمتة المجوفة من الصلب بالسحب او     
 الدلفنة الحارة او الباردة
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الملحومة ولوازمها من الصلب بواسطة   االنابيب والمواسير صناعة    
 التشكيل الحار او البارد  

 تجهيزات أنابيب من الصلب تصنيع  24105   

 صنع الفلنجات المسطحة ذات الحلقات المطروقة والمواعين الملحومة    

 صناعة مثبتات ملحومة متنوعة    

 صناعة مثبتات خيطية    

 صناعة مقابس ملحومة    

 صناعة الزوايا واألشكال المعدنية والمقاطع من الصلب    

 حديد والصلباعادة قولبة سكراب ال 24106   

 اعادة قولبة سكراب الحديد والصلب    

 صناعة المعادن الثمينة  االساسية وغيرها من المعادن غير الحديدية   242 

 صناعة المعادن الثمينة  االساسية وغيرها من المعادن غير الحديدية  2420  

 إنتاج  سبائك المعادن الثمينة  24201   

درفله وسحب الذهب والمعادن الثمينة من عمليات صهر وتنقية و     
 الخامات او الخردة 

 إنتاج سبائك المعادن الثمينة    

 انتاج المعادن الثمينة شبه المصنعة    

 على معادن اساسية( لمدلفنةا)انتاج الفضة  المطلية     

 على معادن اساسية او الفضة( لمدلفنةا)انتاج الذهب المطلي     

 بالتين المدلفن على ذهب او فضة او معادن اساسيةانتاج ال    

 انتاج اسالك من العناصر المذكورة  بالسحب     

 صناعة رقائق من المعادن االمذكورة    

 االلمنيومإنتاج  24202   

 من البوكسيت االلمنياااللمنيوم إنتاج     

 مااللمنيو انتاج االلمنيوم بالتقطير الكهربائي من مخلفات     

 انتاج سبائك االلمنيوم    

 انتاج االلمنيوم شبه المصنع    

 انتاج اسالك من العناصر المذكورة  بالسحب     

 صناعة ورق التغليف من األلومنيوم الفويل    
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 (الومنيا)انتاج  اوكسيد االلمنيوم      

 كمكونات اولية( القصدير)انتاج صفائح االلمنيوم      

 ائق من المعادن المذكورةصناعة رق    

 إنتاج الرصاص والزنك والقصدير  24203   

 إنتاج الرصاص والزنك والقصدير من المواد الخام    

 انتاج الرصاص والقصدير والزنك  بالتقطير الكهربائي من مخلفاتها    

 اإلنتاج شبه المصنع للرصاص والزنك والقصدير    

 ك والقصديرصناعة سبائك الرصاص والزن    

 انتاج اسالك من العناصر المذكورة  بالسحب     

 صناعة رقائق من المعادن االمذكورة    

 إنتاج النحاس  24204   

 إنتاج النحاس من المواد الخام    

 انتاج النحاس بالتقطير الكهربائي من مخلفات النحاس    

 صناعة سبائك النحاس    

 مصنع  انتاج النحاس شبه  ال    

 انتاج اسالك من العناصر المذكورة  بالسحب     

 صناعة رقائق من المعادن االمذكورة    

 إنتاج الكروم والمنجنيز والنيكل  24205   

 إنتاج الكروم والمنجنيز والنيكل من المواد الخام أو من األو كسيدات    

لكهربائي لمخلفات انتاج الكروم والمنغنيز والنيكل عن طريق التحليل ا    
 الكروم والمنغنيز والنيكل

 انتاج سبائك الكروم والمنغنيز والنيكل    

 انتاج الكروم والمنجنيز والنيكل شبه  المصنع     

 إنتاج النيكل علي هيئه جدائل    

 انتاج اسالك من العناصر المذكورة  بالسحب     

 صناعة رقائق من المعادن االمذكورة    

 انتاج اليورانيوم 24206   

 إنتاح اليورانيوم من خامات  المعادن  وغيرها  من الخامات    
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 صهر وتنقية اليورانيوم    

 المعادن( صب)سبك     243 

 الحديد والصلب( صب)سبك    2431  

 الحديد ( صب) سبك   24311   

 سبك منتجات شبه تامة من الحديد     

 اللين  أو القابل للطرقسبك منتجات الحديد      

 سبك الحديد الرمادي     

 السكب الكروي لمسبوكات حديد الجرافيت    

 صناعة األنابيب والمواسير  وتجهيزاتها من الحديد السكب    

 (الفوالذ) سبك  الصلب   24312   

 سبك منتجات  من الصلب شبه  تامة     

 سبك السبائك الفوالذية    

 النابيب والمواسير من الصلب بالسبك بالطرد المركزيصناعة ا    

 صناعة االنابيب والمواسير من الصلب المسكوب    

 سبك المعادن غير الحديدية  2432  

 سبك المعادن غير الحديدية 24320   

والماغنسيوم والتيتانيوم االلمنيوم سبك المنتجات شبه تامة الصنع من     
 والزنك والخارصين الخ

 صب المسبوكات المعدنية الخفيفة    

 صب المسبوكات المعدنية الثقيلة    

 صب المسبوكات المعدنية الثمينة    

 سبك المعادن غير الحديديه فى قوالب    

 صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات      25

والخزانات ومولدات صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية والصهاريج    251 
 بخار الماء

 صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية  2511  

 صناعة اطر اوالهياكل المعدنية  لالنشاءات واألجزاء المعدنية 25111   
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صناعة  اطر اوالهياكل المعدنية  لالنشاءات واألجزاء المعدنية أجزاء     
 أقواس الخ –أعمدة   –صواري  –كباري جمالونات 

 صناعة الهياكل الصناعية المعدنية  25112   

صناعة الهياكل الصناعية المعدنية هياكل األفران، معدات الرفع     
 الخ..... والمناولة 

 صناعة المباني سابقه التجهييز من المعادن 25113   

 .تصنيع المباني الجاهزة للمواقع، ووحدات المعارض الخ    

 لتثبيت الغرف واألرضيات صناعة فواصل  معدنية     

 صناعة األبواب الحديدية والنوافذ وأطرها والبوابات 25114   

 صناعة األبواب الحديدية والنوافذ وأطرها والبوابات    

 صناعة األبواب والنوافذ والبوابات وأطرها  من االلمنيوم    25115   

 لمنيوم   صناعة األبواب والنوافذ والبوابات وأطرها  من اال    

 صناعة الصهاريج والخزانات واألوعية من المعادن  2512  

 األوعية المعدنية –الخزانات  –صناعة الصهاريج  25121   

األوعية المعدنية المشابهة من األنواع  –الخزانات  –صناعة الصهاريج     
 التي يتم تركيبها كثوابت التخزين أو ألغراض التصنيع

 ألوعية المعدنية للغاز المضغوط أو المسيل صناعة ا 25122   

صناعة األوعية المعدنية للغاز المضغوط أو المسيل مثل صناعة أنابيب     
 البوتاجاز بأحجامها المختلفة  الخ

 صناعة غاليات ورادترات التدفئة المركزية  25123   

 صناعة غاليات التدفئة المركزية    

 لمركزيةصناعة رادترات التدفئة ا    

صناعة مولدات بخار الماء باستثناء مراجل التدفئة المركزية بالمياه   2513  
 الساخنة

 صناعة مراجل توليد البخار 25131   

 صناعة مراجل توليد بخار الماء وغيره من أنواع البخار    

 صناعة معدات أخرى الستخدامها مع المراجل  25132   
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ات الطاقة ومراجل المياه شديدة السخونة وأجهزة صناعة  المكثفات وموفر     
 جمع وتركيب بخار الماء

 صناعة المفاعالت النووية ما عدا معدات فصل النظائر 25133   

 صناعة المفاعالت النووية ما عدا معدات فصل النظائر    

 تصنيع قطع  للمفاعالت ومولدات البخار للسفن  وغيرها 25134   

 للمفاعالت ومولدات البخار للسفن  وغيرهاتصنيع قطع      

 صناعة األسلحة والذخائر   252 

 صناعة األسلحة والذخائر  2520  

 صناعة األسلحة الثقيلة  25201   

أنابيب  –أجهزة إطالق قذائف الصواريخ   -صناعة  المدفعيه المحمولة     
 المائية قاذفات األلغام –الرشاشات الثقيلة  –إطالق الطوربيد   

 صناعة األسلحة الصغيرة  25202   

 البنادق  الخفيفة –بنادق الصيد  –صناعة المسدسات     

 صناعة بنادق ومسدسات هوائية او غازية 25203   

 صناعة بنادق ومسدسات هوائية او غازية    

 صناعة الذخائر الحربية 25204   

 صناعة الذخائر الحربية    

 األسلحة  للصيد والرياضة والحماية صناعة 25205   

 صناعة األسلحة  للصيد والرياضة والحماية    

 تصنيع العبوات الناسفة مثل القنابل واأللغام والطوربيدات 25206   

 تصنيع العبوات الناسفة مثل القنابل واأللغام والطوربيدات    

مات تشكيل صناعة منتجات المعادن المشكلة األخرى وأنشطة خد   259 
 المعادن

علم )تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة وميتالورجيا    2591  
 المساحيق (المعادن

 تشكيل المعادن بالطرق او الكبس او الضغط او السكب والدرفلة 25911   

 تشكيل المعادن بالطرق او الكبس او الضغط او السكب والدرفلة    

معدنية مباشرة من مسحوق المعادن  ميثا لورجيا  انتاج مواد 25912   
 (علم المعادن)المساحيق 
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انتاج مواد معدنية مباشرة من مسحوق المعادن بالمعالجة الحرارية او     
 الضغط ميثا لورجيا المساحيق 

 المعالجة باالالت: معالجة وطالء المعادن  2592  

  (مخارط المعادن) معالجة  المعادن 25921   

 الكتابه على المعادن باستخدام أشعة الليزر    

 المعالجة الحرارية للمعادن    

 تنظيف المعادن    

 تقسية  المعادن     

الخ ..ثقب وطحن ونحت وتسوية وطي وخراطة وشحذ وتنظيف ولحام     
 من اعمال المعادن

 تلوين وحفر المعادن    

 فلزيةطالء وتغطية المعادن بمواد ال 25922   

 طالء المعادن او معالجتها بالطريقة االنودية    

 تغطية المعادن بمواد غير معدنية مثل اللدائن والطالء    

 صناعة ادوات القطع والعدد اليدويه واألدوات المعدنيه العامه  2593  

 صناعة أدوات القطع المستخدمة في األعمال المنزلية  25931   

 ونصالها والسواطير  صناعة السكاكين    

 صناعة  امواس وشفرات الحالقة     

 صناعة المقصات ومشابك الشعر    

 الخ..صناعة المالعق بأنواعها والمقاشط  والشوك      

 صناعة العدد اليدوية للزراعة  25932   

 صناعة العدد اليدوية للزراعة والبساتين والحدائق والغابات    

 قفال  وفصاليات والمفاتيح وغيرها صناعة األ 25933   

صناعة األقفال، واألقفال والمفاتيح والمفصالت، وما شابه ذلك، ومعدات     
 .للمباني واألثاث والسيارات الخ

 صناعة ادوات النجارة والحدادة والعدد اليدوية االخرى 25934   

ة المثاقب ولقم صناعة العدد القابلة للتبادل بين األدوات اليدوية واآللي    
 اآلالت والسدادات وشفرات التفريز وعدد الخراطة والقطع وما إلى ذلك



11 
 

 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

 صناعة المالقط والمالزم    

 صناعة السيوف والحربات    

 صنع ادوات الكبس    

 صناعة المناشير ونصالها بما فيها المناشير الدائرية  او منشار السلسلة    

 ثل كماشة، والمفكات وغيرهاصناعة األدوات اليدوية م    

 صناعة السكاكين والشفرات لقطع اآلالت أو األجهزة الميكانيكية    

 (باستثناء قوالب السكب)صناعة صناديق قولبة وقوالب     

صناعة منتجات  المعادن المشكلة االخرى غير المصنفه فى موضع   2599  
 أخر

 والعلب والصناديق وما إلى ذلك صناعة األوعية اوالبراميل والدالء 25991   

 صناعة األوعية اوالبراميل والدالء والعلب والصناديق وما إلى ذلك    

 صناعة الصفائح والعلب للمنتجات الغذائية    

 صنع علب الصفيح    

 صناعة الكابالت المعدنية وما شابه 25992   

عدا المستخدمة )صناعة الكابالت المعدنية واشرطة مظفرة وما شابه     
 (للكهرباء

عدا المستخدمة )صناعة الكابالت غير المعزولة او الكابالت المعزولة     
 (للوصل الكهربائي

أسالك شائكة وسياج من األسالك، : تصنيع مواد مصنوعة من سلك    
 وشوايات من سلك، وشباك، والقماش  السلكي وغيرها

 صنع السالسل عدا سالسل نقل الحركة    

 بكافة اشكالها( الزنبركات عدا زنبركات الساعات )صناعة السبرنجات     

 صناعة المسامير والبراغي وما شابه 25993   

 صناعة المسامير بأنواعها عدا مسامير القالووظ والدبابيس     

 صناعة البراغي الخاصة باآلالت وأجزائها    

 صنع البراغي  والمنتجات المشابهة    

 ناعة البراشيم والواشرات والمنتجات المشابهةص    

 صناعة االوانى المنزلية اوأطقم المائدة المعدنية 25994   

 صناعة االوانى المنزلية المجوفة  مثل الطناجر والقاليات وما شابه    
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 صناعة االطباق والصحون    

 صناعة طاسات التحمير واالوانى ذات المقابض وغيرها من أدوات    
 المطبخ

 صناعة األجهزة اليدوية الصغيرة التى تستخدم فى المطبخ    

 صناعة  لوازم الحمامات  25995   

 صناعة الحمامات واحواض الغسيل والمنتجات المشابهة    

 صناعة السلع المعدنية لالستعمال المكتبي عدا األثاث المعدني 25996   

 لمكتبي عدا األثاث المعدنيصناعة السلع المعدنية لالستعمال ا    

 صناعة مواد معدنية مختلفة 25999   

 صناعة الغالقات المعدنية    

صناعة الخزائن المصفحة أو المقواه وبوابات وأبواب الخزائن المصفحة     
 وما شابة ذلك

 صنع بكرات تمويج الشعر وايدي المظالت واالطر واالمشاط المعدنية    

 الرتب العسكرية من المعدنصنع الشارات و     

 صنع االشارات المعدنية غير الكهربائية    

 صنع االباريق والقناني من المعدن    

 صنع المغناطيس  المعدني الدائم    

 ،صناعةالمراسى والرفاصات للسفن والخطاطيف واالبازيم واالجراس    
 ومعدات تجميع وتثبيت  السكة الحديد

 يب والمنتجات اإللكترونية والبصرية صناعة الحواس    26

 صناعة اللوحات والمكونات اإللكترونية   261 

 صناعة اللوحات والمكونات اإللكترونية  2610  

 صناعة اللوحات والمكونات اإللكترونية 26100   

صناعة صمامات ثنائيه الديودات ترانزستورات وتجهيزات مماثله شبه     
 موصله للكهرباء

 صناعة المكثفات االلكترونية الثابتة أو المتغيرة أو القابلة للتعديل    

 صناعة المقاومات االلكترونية    

 صنع المعالجات الدقيقه    

 صناعة البطاقات والدوائر اإللكترونية المطبوعة    
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 تحميل المكونات على البطاقات اإللكترونية المطبوعة    

 صنع انابيب االلكترون    

 صنع الموصالت االلكترونيه والكابالت    

 (التناظرية، الرقمية، أو المختلطة)صنع الدوائر المتكاملة     

 صناعة البلورات اإللكترونية وأجزاء التجميع البلورية    

صناعة الملفات اللولبية، المفاتيح الكهربية ومحوالت الطاقة لألجهزة     
 الكهربائية

 –شبكه  –أجهزة سيطره  –فيديو –صوت)الوصل صناعة بطاقات     
 (مودم

 صناعة كابالت الطابعه وكوابل الشاشة وكوابل اليو اس بي وغيرها    

 صنع مكعبات ورقائق الكترونية مصنعة او نصف مصنعة    

 الكترونية( ملفات، محوالت ) صنع  ادوات الحث     

 (ي، بوليمربالزما، ل سي د)صنع مكونات شاشات العرض،     

 (ال ي دي )صنع  صمامات  مصدرة الضوء     

 أنشطة أخرى لصناعة  اللوحات والمكونات اإللكترونية    

 صناعة الحواسيب واألجهزة الملحقة   262 

 صناعة الحواسيب واألجهزة الملحقة  2620  

 صناعة الحواسيب  26201   

 صناعة الحواسيب  المكتبية    

 حواسيب  اآللية المحمولة الب توبصناعة ال    

 صناعة الحواسيب  الكبيرة    

 P D Aصناعةالحواسيب  المحمولة يدويا مثل     

 صناعة األجهزة الملحقة  للحاسبات 26202   

صناعة مشغالت األقراص المغناطيسية، المشغالت الومضية وأجهزة     
 التخزين األخرى

 – CDRW – CD ROMرية صناعة مشغالت األقراص البص    
DVD Rom - RW  – DVD 

 صناعة الطابعات     

 صناعة شاشات العرض الخاص بالحاسبات     
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 صناعة لوحات المفاتيح    

صناعة جميع أنواع كماليات الفارة وذراع القيامة وأجهزة تحديد موضع     
 العالمات على الشاشة

 صناعة خادم الحاسبات اآللية    

 عة الماسحات الضوئية شامله ماسحات باركود الضوئيةصنا    

 صناعة قارئات البطاقة الذكية    

صناعة آالت تجهيز البيانات آليا من النوع الرقمي أو التناظري أو     
 المختلط

 صناعة االجهزة متعددة االغراض والتي تشمل فاكس وسكانر وطابعة    

ل أجهزة الصرف اآللي، ونقاط صناعة  شاشات الحاسوب الطرفية مث    
 البيع  بشرط  عدم تشغيلها آليا

 صناعة اجهزة العرض الخاصة بالكمبيوتر    

 تصنيع خوذ الواقع االفتراضي    

 صناعة معدات االتصاالت   263 

 صناعة معدات االتصاالت  2630  

صناعة معدات االتصاالت التي تستخدم لنقل إشارات إلكترونيا عبر     
األسالك أو عن طريق الهواء مثل الراديو والبث التلفزيوني ومعدات 

 .االتصاالت الالسلكية

 صناعة أجهزة اإلرسال التليفزيونى واإلذاعى 26301   

 صناعة أجهزة اإلرسال التليفزيونى واإلذاعى    

صنع اجهزة استوديو الراديو والتلفزيون ومعدات البث، بما فيها كاميرات     
 فزيونالتل

 تصنيع معدات التلفزيون  الكابلي    

 صناعة أجهزة الهاتف وما يماثله 26302   

 صناعة أجهزة التليفون    

 صناعة أجهزة التلغراف    

 صناعة الهواتف الخلوية    

 صناعة معدات أجهزة التليفون المحمول    

 صناعة الهواتف الالسلكية    
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 (بيجر) صنع  اجهزة االستدعاء     

 صناعة  معدات وسائل االتصال 26303   

 PBXصناعة أجهزة التبادل للفروع الخاصة     

صناعة أجهزة الهاتف والفاكسات شامله آلة تلقى المكالمات التليفونية     
 وتسجيلها

 صناعة  هوائيات  اإلرسال واإلستقبال     

 صناعة أجهزة التحويل للمكاتب المركزية    

ناعة أجهزة اإلتصاالت الرقميه واألجهزه الناقله للبيانات من أجهزة ص    
 الشبكات مثل الموجهات ، المنافذ ، المسارات

 صناعة أجهزة المودمات ومعدات النقل    

 مثل أجهزة التحكم عن بعد)تصنيع أجهزة تعمل باألشعة تحت الحمراء     

تقوم بإرسال إشارات  صناعة نظم إنذار ضد السرقة والحريق والتى    
 لمحطة المراقبة

 صناعة أجهزة االتصال باألقمار الصناعيه    

 صناعة االجهزة االلكترونية االستهالكية    264 

 صناعة االجهزة االلكترونية االستهالكية   2640  

 صناعة اجهزة الراديو  26401   

 صناعة اجهزة الراديو     

 اتصناعة التليفزيون 26402   

 صناعة التليفزيونات    

 صناعة شاشات العرض التليفزيونية    

 صناعة اجهزة تسجيل الصوت 26403   

 صناعة أجهزة تسجيل الصوت على شرائط    

 صناعة أجهزة التسجيل سواء كانت للتسجيل أو إعادة عرض التسجيل    

 صناعة أجهزة التسجيل المرئية  26404   

 التسجيل المرئية الفيديوصناعة أجهزة     

 صناعة كاميرات الفيديو المنزلية    

 CD ، DVDصناعة مشغالت األسطوانات المدمجة  26405   
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 CD  ، DVDصناعة مشغالت األسطوانات المدمجة     

 صناعة اجهزة مساعدة لمعدات التسجيل 26406   

 صناعة انظمه السماعات    

آلالت الموسيقية وانظمه التخاطب الصوت في ا صناعة مكبرات    
 الجماهيري 

 صناعة الميكروفونات    

 صناعة معدات الستيريو    

 (اجهزة للغناء الجماعي)صناعة الماكينات الكاريوكية     

علي سبيل المثال الراديو واألستريو والحاسب )صناعة سماعات  الرأس     
 (اآللي

 ة االستهالكية  االخرىصناعة االجهزة االلكتروني 26407   

 صناعة الصناديق الموسيقية    

 صناعة لوحات تشغيل العاب الفيديو    

 صناعة قطع الغيار للمعدات المذكورة  26408   

 صناعة قطع الغيار للمعدات المذكورة في هذا الفصل     

صناعة ادوات ومعدات القياس و التحقق و االختبار و المالحه    265 
 ة الساعات بأنواعهاوصناع

 صناعة معدات القياس والتحقق واالختبار والمالحة والتحكم  2651  

 صناعة األجهزة المستخدمة فى المالحة الجوية والبحرية والمساحة 26511   

 صناعة عدد محركات الطائرات    

صناعة األجهزة المستخدمة فى المالحة والرصد الجوى لعلم طبيعة     
رها من االدوات واألجهزة ذات الصلة مثل ادوات المساحة االرض وغي

ومنها أجهزة قياس الزاويا تيودوليت وأدوات لالوتياندسيا أو للهيدرولوجيا 
 ومقاييس لالبعاد و أجهزة للطيران االتوماتيكى وأدوات للسيربا

 صنع أجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع    

 زة التحكم الالسلكى عن بعدصناعة أجهزة الرادار و أجه    

 (مثل تسجيل الطيران) صنع معدات القياس والتسجيل     

صنع معدات البحث واالستكشاف والمالحة والطيران والمعدات البحرية     
 بما في ذلك عوائد االرشاد الصوتية
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 (االلكترونية)صناعة المجاهر والميكروسكوبات غير البصرية  26512   

 مجاهر والميكروسكوبات غير البصريةصناعة ال    

 صناعة أجهزة قياس المقادير والكهرباء  26514   

صناعة عدد قياس واختبار الكهرباء واالشارات الكهربائية بما في ذلك     
 الغراض االتصاالت

 صناعة عدادات الكهرباء وعدادات امدادات المياه أو الغاز    

 التوماتيكيصناعة اجهزة التحكم  ا 26515   

 صناعة مقاييس الطيف     

صناعة أدوات وأجهزة لقياس التدقق أو االرتفاع أو الضغط أو غيرذلك     
 من المتغيرات فى السوائل أو الغازات مثل مقاييس الضغط المانومتر

 صنع اجهزة التحكم بالنار او اللهب    

 صنع اجهزة التحكم بالهيدروليك     

الدوات واألجهزة المستخدمة الغراض القياس والتحقق صناعة ا 26516   
 واالختبار االخرى

 صناعة أجهزة كشف االشعاعات     

 صناعة أالت وأجهزة الختبار الخواص الفيزيائية للمواد    

 صناعة أجهزة كشف الكذب    

صنع ادوات مختبر المقاييس والموازين، وحاضنات، والمختبرات المتنوعة     
 .الخ

 صناعة أدوات تحليلية مثل معدات تحليل الدم     

 صنع معدات كشف الحركة    

 صنع  اجهزة الرقابة البيئية والضبط اآللي لالجهزة    

 تصنيع أجهزة الكشف عن األلغام، وللكشف عن المعادن    

 صناعة السبكتروميترز    

 تصنيع جهاز قياس نسبة الرطوبة    

 (باستثناء طبية)رارة في السائل الزجاجي  صنع موازين الح    

 صنع أدوات لألرصاد الجوية    

 تصنيع معدات االختبار النبعاثات السيارات     
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 صناعة الساعات بأنواعها  2652  

 صناعة ساعات اليد  26521   

 صناعة جميع االنواع  من ساعات اليد والجيب        

 ة صناعة الساعات الكبير  26522   

 صناعة الساعات الكبيرة     

 صناعة  الساعات  التى تركب فى لوحات األجهزة 26523   

 صناعة  الساعات  التى تركب فى لوحات األجهزة    

 صناعة اطر ساعات اليد و الجيب و الساعات الكبيرة 26524   

صناعة اطر ساعات اليد والجيب والساعات الكبيرة بما فيها الظروف     
 لمصنوعة من المعادن النفيسةا

 صناعة معدات تسجيل الوقت  26525   

 صناعة عدادات مواقف  السيارات    

 صناعة ساعات الوقت    

 صناعة  ساعات ختم الوقت والتاريخ     

 صناعة  مفاتيح التوقيت    

 صنع مفاتيح التوقيت واالجهزة االخرى  26526   

الجهزة االخرى التي تشمل ساعات للوقت او وا صنع مفاتيح التوقيت    
 المتزامنة مع الوقت

 صناعة أجزاء الساعات بأنواعها  26527   

 صناعة عدد الحركة لجميع أنواع الساعات     

العقارب و غير ذلك من  –المينا   –االحجار   - صناعة  النوابض    
 االجزاء

 والعالجيةصناعة اجهزة االشعة واالجهزة الطبية    266 

 صناعة اجهزة االشعة واالجهزة  الكهربائية الطبية والعالجية  2660  

 صناعة أجهزة و معدات االشعة بأنواعها  26601   

صناعة أجهزة ومعدات تقوم على استخدام االشعة بأنواعها  لالغراض     
الصناعية او الطبية او البحثية مثل اشعة بيتا وجاما واالشعة السينية 

 اشعة الليزر الطبية و 
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 صناعة االجهزة الطبية االلكترونية 26602   

 صناعة أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسى    

 صناعة أجهزة فوق صوتية طبية    

 ( سماعات االذن )صناعة اجهزة تقوية السمع     

 صناعة  اجهزة منظمات  ضربات القلب    

 (سي تي سكانر)لمحوسب صناعة ماسحات التصوير المقطعي ا    

ب اي ت )صناعة ماسحات التصوير المقطعي باالنبعاث البوزوتروني      
 (سكانر

 (الكترو كاردجراف)صناعة اجهزة  تخطيط القلب     

 (اندوسكوب)صناع معدات المنظار الداخلي     

 صناعة اجهزة الليزر الطبية    

 باالشعاع صناعة  معدات معالجة االغذية والحليب     

 انشطة اخرى لصناعة المعدات الطبية والجراحية وأجهزة تقويم االعضاء    

 صناعة االدوات البصرية  ومعدات التصوير الفوتوغرافي   267 

 صناعة االدوات البصرية  ومعدات التصوير الفوتوغرافي  2670  

 ( عدا الخاصة بطب العيون)صناعة العدسات  والمناشير  26701   

 صناعة العدسات  والمناشير     

 صناعة مناظير ومجاهر  26702   

 صناعة المجاهر البصرية ، ومناظير وتلسكوبات    

 صناعة المناظير المستخدمة فى تحديد االهداف    

 (الفلمية) صناعة كاميرات التصوير الرقمية والفوتوغرافية 26703   

 صناعة كاميرات التصوير الفلمية    

 صناعة كاميرات التصوير الرقمية    

 صناعة اجهزة العرض البصري 26704   

 صناعة أجهزة  عرض أشعة الليزر االحتفالية     

 واجهزة عرض الشرائح  ،صناعة أجهزة العرض السينمائى    

 صناعة اجهزة  علوية لعرض الشفافيات    

 صناعة اجهزة بصرية اخرى 26705   
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اجهزة مراقبة الحريق، معدات )ة البصرية للقياس والفحص صنع االجهز     
 (التصوير الضوئي، معدات االكتشاف

 صنع اجهزة بصرية لتحديد الموقع    

 صنع  ادوات بصرية للمقارنة    

 صنع ادوات بصرية بالضبط الميكانيكي    

 تصنيع األدوات البصرية المكبرة    

 صناعة المرايا الطبية    

 الء وصقل العدسات ط    

أنشطة أخرى لصناعة االدوات البصرية و معدات التصوير الفوتو     
 غرافى

 االعالم المغناطيسية والبصرية (وسائل)صناعة وسائط    268 

 االعالم المغناطيسية والبصرية (وسائل)صناعة وسائط   2680  

 صناعة اشرطة  وديسكات للتسجيل السمعية والبصرية 26800   

 السمعية  والفيديو الفارغة( تيب)صنع اشرطة      

 صناعة أشرطة الكاسيت  السمعية والفيديو الفارغة    

 صناعة االقراص  الحاسوبية الصلبة الفارغة     

 صنع األقراص الضوئية  الفارغة    

 صناعة وسائط االقراص الصلبة     

 صناعة المعدات  الكهربائية    27

اعة المحركات والمولدات والمحوالت الكهربائيه وصناعة أجهزة صن   271 
 توزيع الكهرباء والتحكم فيها

صناعة المحركات والمولدات والمحوالت الكهربائيه وأجهزة توزيع   2710  
 الكهرباء والتحكم فيها

 صناعة المحوالت والموزعات  الكهربائية 27101   

 ية  صناعة محوالت التوزيع الكهربائ    

 صنع محوالت اجهزة اللحام    

 صنع محوالت مصابيح الفلورسنت    

 صنع محوالت فرعية  لمحطات توزيع الطاقة الكهربائية    

 صنع منظمات  الفولتية للنقل والتوزيع      
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 صناعة المولدات والمحركات الكهربائية  27102   

 (حتراق الداخليعدا محركات  اال)صنع المحركات الكهربائية     

 (عدا المولدات التوربينية )صناعة اطقم  المولدات     

باستثناء التيار المتناوب لشحن البطاريات )تصنيع مولدات الطاقة     
 (ومحركات االحتراق الداخلي

 صنع اطقم محركات المولدات    

 صنع معدات مساعدة للمولدات والمحركات الكهربائية 27103   

 لمحركات على اسس صناعيةلف ا    

 صنع قاطعات الدوائر الكهربائية    

( الفولتية)لتوزيعها على مستوى الجهد )تصنيع مكثفات  تدفق للتيار     
 (المطلوبة 

 صنع لوحات التحكم في توزيع الطاقة الكهربائية    

 الطاقة الكهربائية( مناوبات)صنع مبدالت     

 ات المفاتيح الكهربائيةصنع انابيب الجهزة لوح    

 صنع الفيوزات الكهربائية    

 صنع  معدات تبديل الطاقة    

 ..(عدا االزرار والكبسات) صنع مفاتيح الطاقة الكهربائية    

 صناعة البطاريات والمركمات   272 

 صناعة البطاريات والمركمات  2720  

 ولية  صناعة الخاليا االولية  والبطاريات اال  27201   

صناعة الخاليا االولية  والبطاريات االولية  مثل خاليا تحتوي ثاني     
 اكسيد المنغنيز او ثاني اكسيد الزئبق او ثاني اكسيد الفضة 

 صناعة المركمات الكهربائية وأجزائها 27202   

 صناعة المركمات الكهربائية    

 صناعة الفواصل  واالوعية واالغطية     

 صناعة البطاريات الجافة 27203   

 صناعة البطاريات الجافة العادية    

 صناعة البطاريات االخرى 27204   
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صناعة البطاريات الحامضية المكونة من رصاص أو نيكل وكاديوم أو     
 نيكل أو حديد

 صناعة بطاريات الليثيوم    

 صناعة البطاريات القابلة للشحن    

 ت خاليا رطبةصناعة بطاريات ذا    

 NICADصناعة بطاريات     

  NIMHصناعة بطاريات    

 صناعة األسالك والكابالت وتوصيالت االجهزة   273 

 صناعة كابالت االلياف البصرية  2731  

 صناعة كابالت االلياف البصرية 27310   

 صناعة أسالك وكيبالت األلياف البصرية الخاصة بنقل البيانات او نقل    
 الصور الحية

 صناعة األسالك والكابالت اإللكترونية والكهربائية  االخرى  2732  

 صناعة األسالك والكابالت اإللكترونية والكهربائية  االخرى 27320   

صناعة األسالك  الكهربائية المعزولة والمصنوعة من الفوالذ أو النحاس     
 أو االلومنيوم

 ك الكهربائيةصناعة اجهزة االسال   2733  

 صنع اجهزة لقطع ووصل التيار الكهربائي 27331   

باستثناء )تصنيع قضبان التوصيل  للحافالت، والموصالت الكهربائية     
 (مجموعة المفاتيح الكهربائية

 صناعة قواطع التيار  عند التسرب االرضي     

 صناعة حامالت اللمبات    

 فات الكهربائيةصناعة مانعات الصواعق والمل    

مثل مفاتيح االنضغاط ومفاتيح الكبس )صناعة مفاتيح الدوائر الكهربائية     
 (ومفاتيح التشغيل السريع وريش القفل

 صناعة  المنافذ والمقابس الكهربائية    

 صنع صناديق وانابيب  لالسالك الكهربائية 27332   
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ديق المفاتيح والمخارج مثل صنا)صناعة صناديق األسالك الكهربائية     
 (والوصالت

 صناعة األنابيب واللوازم الكهربائية    

 صناعة اعمدة النقل واألجهزة    

صناعة اجهزة سلكية غير الحاملة للتيار متضمنة صناديق الموصالت     
 البالستيكية  ولوحات الواجهة وتركيبات خطوط االعمدة وما شابه ذلك

 اءة الكهربائيةصناعة معدات اإلض   274 

 صناعة معدات اإلضاءة الكهربائية  2740  

 صناعة المصابيح الكهربائية 27401   

صناعة المصابيح الكهربائية ذات الشعيرات المعدنية، ومصابيح     
الفلورسنت ومصابيح فوق البفسجية ومصابيح االشعة تحت الحمراء 

 والمصابيح القوسية وتركيباتها

 افاتصناعة  الكش    

 صناعة صواعق  الحشرات     

صناعة  اجهزة مصابيح اإلضاءة لوسائل النقل مثل مصابيح الطائرات     
 والسيارات والمراكب والسفن

 صناعة مجموعات إضاءة شجرة عيد الميالد    

 صناعة معدات اإلضاءة الكهربائية 27402   

 (ت المرورعدا اشارا)صناعة  معدات مصابيح إضاءة الشوارع     

 (كهرباء، غاز، بنزين، كاز كربيد،)صناعة المنارات     

 صناعة  معدات المواقد الكهربائية    

 صناعة  معدات المصباح المكتبي    

 صناعة  الثريات    

 صناعة  معدات مصابيح السقوف     

 صناعة معدات االضاءة غير الكهربائية 27403   

او التي .. فوانيس غاز او كاز)غير الكهربائية  صناعة معدات االضاءة    
 (الخ..تعمل بالبطارية

 صناعة األجهزة المنزلية   275 
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 صناعة األجهزة المنزلية  2750  

 صناعة االجهزة الكهربائية المنزلية 27501   

 صناعة الثالجات الكهربائية والمجمدات والمبردات    

 مقاساتها المختلفةصناعة الغساالت الكهربائية ب    

 صناعة غساالت األطباق    

 صناعة المكانس الكهربائية    

 صنع المراوح المنزلية المتنقلة    

 صناعة األجهزة الكهربائية لتلميع األرضيات    

 صناعة مكائن التخلص من النفايات     

 صناعة مطاحن التوابل والخالطات وعصارات الفواكه الكهربائية    

 فتاحات علب كهربائية    

صناعة ماكينات الحالقة الكهربائية وفرش االسنان الكهربائية واجهزة     
 شخصية اخرى

 شاحذات سكاكين كهربائية    

 صناعة األجهزة المنزلية الكهروحرارية 27502   

 صناعة البطانيات الكهربائية    

 صناعة أجهزة التسخين الكهربائية    

واالمشاط والفراشي والمجعدات  (السيشورات)مجففات الشعر صناعة     
 الكهربائية

 صناعة المكاوى الكهربائية    

 صناعة المدافئ الكهربائية المتنقلة     

 صناعة أجهزة المطابخ الكهربائية أفران كهربائية    

 صناعة أفران الميكرويف    

 صناعة أجهزة محمصات الخبز توستر    

 عة أجهزة لعمل القهوة والشايصنا    

 صناعة الشوايات الكهربائية    

 صناعة مقاومات التسخين الكهربائي    

 صناعة اجهزة الطبخ والتدفئة المنزلية غير الكهربائية 27503   
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 صناعة المدافئ والطباخات غير الكهربائية      

 صناعة مواقد غير كهربائية بالغاز    

 غير كهربائية لتسخين المياه صناعة أجهزة    

 صناعة معدات الطبخ  وتسخين االطباق المنزلية غير الكهربائية      

 صناعة المعدات الكهربائيه األخرى    279 

 صناعة المعدات الكهربائيه األخرى   2790  

 صناعة المعدات الكهربائيه األخرى  27900   

 صناعة اجهزة شحن البطاريات الجافة    

 صناعة أجهزة فتح وغلق األبواب الكترونيا    

 صناعة األجراس الكهربائية    

عدا اجهزة  ) صناعة ماكينات التنظيف التى تعمل باألشعة فوق الصوتية    
 (المختبرات وطب االسنان

 ( تسمير لون البشرة)صنع سراير دبغ     

خاليا الوقود واجهزة صناعة المحوالت في الحالة الصلبة، والمعدالت، و     
 امدادات الطاقة المنتظمة وغير المنتظمة

 صناعة اجهزة امدادات الطاقة الكهربائية المستمرة    

 (عدا موزعات مستوى الفولتية)صناعة مكثفات االندفاع     

صناعة أسالك المعدات واألسالك الممتدة ومجموعات األسالك     
 لةالكهربائية األخرى العازلة والموص

صناعة أقطاب الجرافيت الكهربائية والكربون والموصالت ومنتجات     
 الكربون والجرافيت الكهربائية

 صناعة مسرعات الجسيمات    

 صناعة المكثفات الكهربائية ، والمقاومات والمكونات المماثلة    

 صناعة المغناطيس الكهربائى    

ستخدمة فى األغراض المختلفة صناعة أجهزة التنبيه الكهربائية الم    
 (صفارات اإلنذار)

 صناعة اللوحات الكهربائية المستخدمة لتسجيل نتائج المباريات    

 صناعة اإلشارات الكهربائية    
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 صناعة معدات اإلشارات الكهربائية المستخدمة فى تنظيم المرور    

 لصينى واللدائنصناعة العوازل الكهربائية عدا  المصنوعه من الخزف وا    

 صناعة معدات اللحام الكهربائية متضمنة أدوات اللحام المحمولة يدويا    

 صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر    28

 صناعة اآلالت متعددة االغراض   281 

صناعة المحركات والتوربينات باستثناء محركات الطائرات والسيارات   2811  
 الناريةوالدراجات  

 صناعة محركات االحتراق الداخلى ذات المكابس 28111   

 صناعة المحركات البحرية    

 صناعة محركات قاطرات السكك الحديدية    

 صناعة  قطع محركات االحتراق الداخلى ذات المكابس 28112   

 صناعة صمامات السحب والعادم للمحركات ذات االحتراق الداخلى     

يع المكابس وحلقات المكابس، والكاربوريتر ذلك بالنسبة لجميع تصن    
 محركات االحتراق الداخلي ومحركات الديزل الخ

 صناعة التوربينات وقطعها  28113   

 صناعة توربينات تعمل بالبخار    

صناعة توربينات هيدروليكية ودواليبها والنواعير والسواقي واجزاء     
 المنظمات

 توربينات تعمل بالرياحصناعة     

صناعة التوربينات الغازية عدا المخصصة لالستخدام فى محركات     
 الطائرات

 صناعة  مجموعات واطقم التوربينات  28114   

 صناعة اجهزة المحركات الترددية    

 صناعة اطقم توربينات المراجل     

 (ائلةالس)صناعة المعدات التى تعمل بطاقة الموائع   2812  

 صناعة مكونات  المحركات الهيدروليكية والهوائية  28121   

 صناعة  المضخات الهيدروليكية     

 صناعة  مكونات االمحركات الهيدروليكية     

 صناعة االسطوانات الهيدروليكية والهوائية     
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 المحركات المذكورة (هوزات)صناعة صمامات وخراطيم      

 عدات  تحضير الهواء تستخدم فى االنظمة الهوائيةصناعة م 28122   

 صناعة معدات  تحضير الهواء تستخدم فى االنظمة الهوائية    

 صناعة نظم الطاقة السائلة 28123   

 (رافعات بضغط الزيت) صناعة نظم الطاقة السائلة    

 صناعة معدات نقل الحركة الهيدروليكية 28124   

 الحركة الهيدروليكيةصناعة معدات نقل     

 صناعة المضخات والضواغط والحنفيات والصمامات االخرى  2813  

 صناعة مضخات الهواء والغاز ومضخات تفريغ الهواء 28131   

 صناعة مضخات الهواء والغاز ومضخات تفريغ الهواء    

صناعة مضخات السوائل سواء كانت مثبتة او غير مثبتة على اجهزة  28132   
 لقياسا

صناعة مضخات السوائل سواء كانت مثبتة او غير مثبتة مع اجهزة     
 القياس

 :صناعة المضخات لتثبيتها على محركات االحتراق الداخلي 28133   

 صناعة المضخات لللزيت، اوالماء او الوقود للمركبات    

 لمنظمة صناعة الحنفيات والصمامات الصناعية، بما فيها الصمامات ا 28134   

 صناعة الحنفيات والصمامات الصناعية، بما فيها الصمامات المنظمة     

 صناعة حنفيات ومحابس  وصمامات لالدوات الصحية 28135   

 صناعة حنفيات ومحابس وصمامات لالدوات الصحية    

 صناعة حنفيات ومحابس للتدفئة    

 صناعة مضخات يدوية 28136   

 دويةصناعة مضخات ي    

 صناعة المحامل والتروس واجهزة التعشيق ونقل الحركة  2814  

 صناعة كرات  البولبرنج وواالسطوانات المعدنية وقطعها 28141   

 صناعة كرات  البولبرنج ومحامل  واالسطوانات المعدنية وقطعها    

قل صناعة معدات نقل القوى الميكانيكية مثل اذرع التدوير واعمدة ن 28142   
 الحركة

 الكرنك، كام شفت، كرانك شافت: صناعة معدات نقل الحركة    
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 صناعة اغطية المحامل وكراسي التحميل العادية    

صناعة الجير واجهزة التعشيق وعلب التروس واجهزة تغيير السرعة     
 االخرى

 صنع المعشقات الكلتشات ومجموعات نقل الحركة    

 ليب المنظمة للحركة والبكراتصنع الحدافات الدوا    

 صناعة سالسل وصل المستوية    

 صناعة سالسل نقل الحركة    

 صناعة االفران وافران الصهر ومواقد افران الصهر  2815  

 صنع االفران الكهربائية لالغراض الصناعية والمختبرات، تشمل المواقد  28151   

 ناعية والمختبرات، تشمل المواقد صنع االفران الكهربائية لالغراض الص    

 صنع اجهزة اشعال االفران    

 صنع السخانات والمدافئ الكهربائية الثابتة  28152   

صنع المدافئ الكهربائية الثابتة، وأجهزة التدفئة الكهربائية الحواض     
 السباحة

 لدائمةصنع  ومعدات  التسخين والتدفئة المنزلية غير الكهربائية ا 28153   

صنع ومعدات للتدفئة المنزلية غير الكهربائية الدائمة، مثل  معدات     
 التدفئة بالسوالر، او بالبخار او الزيت او الطاقة الشمسية 

 صنع االكوار المنزلية الكهربائية وغير الكهربائية 28154   

هواء اجهزة لضخ ال) صنع األكوار المنزلية الكهربائية وغير الكهربائية    
 (الساخن، مضخات حرارة

 صناعات اخرى  خاصة بالمواقد 28155   

 صناعة معدات مناولة الوقود الميكانيكية وفرغات الرماد اآللية    

 صناعة معدات الرفع والمناولة   2816  

 صنع ماكنات الرفع والمناولة والتحميل والتفريغ االلية واليدوية  28161   

 (ونش)الت رفع وروافع ذات ترس وروافع السيارات صناعة بكرات وا    

صنع  ابراج الحفر والرافعات والكرينات واطر الرافعات المتنقلة حامالت     
 على الجانبين 

صنع عربات نقل  سواء مثبت عليها رافعة او ال ذاتية الدفع ام ال، من      
 النوع المستخدم في المصانع  وتشمل عربات النقل اليدوية
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 صنع آالت الرفع الميكانيكية او الروبوت المستخدم في المصانع،    
 مصممة خصيصًا للرفع والمناولة 

 صناعة المصاعد والساللم  المتحركة 28162   

 صناعة المصاعد والساللم  واالرصفة المتحركة    

 صناعة  التلفريك    

  صناعة القطع المخصصة لمعدات الرفع والمناوله 28163   

 صناعة القطع المخصصة لمعدات الرفع والمناوله     

 صناعة األالت المكتبيه ما عدا الحواسيب اآلليه والمعدات الملحقة بها  2817  

 صناعة اآلالت الكاتبة  28171   

 صناعة آالت كاتبة يدوية أو كهربائية    

 صناعة اجهزة طباعة الشيكات    

 سبةصناعة اآلالت الحا 28172   

 صناعة اآلالت الحاسبة اإللكترونية اليدوية أو المكتبية    

 صناعة اآلالت جمع االرقام وآالت تسجيل النقد    

 صناعة آالت نسخ بالتصوير  28173   

صناعة أجهزة نسخ تصويري تحتوي على نظام مرئي وأجهزة نسخ     
 حراري

 ىصناعة اآلالت والمعدات المكتبيه االخر  28174   

 صناعة آالت االمالء وتدقيق الكلمات    

 صناعة آالت صرف التذاكر    

 صناعة آالت تصنيف وعد ولف النقود المعدنية    

 صناعة آالت بري األقالم    

 صناعة آالت تثقيب األوراق    

 صناعة آالت تدبيس األوراق  وخلع الدبابيس    

 صناعة لوحات الكتابة بانواعها    

 آالت تجليد من النوع المكتبي    

 صناعة آالت االختزال    

وآالت طبع  ختم وفرز وفتح وتصنيف) صناعة آالت البريد     
 (الخ..العناوين
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 صنع آالت فرز االصوات    

 صنع آالت توزيع االشرطة    

 تصنيع كاتريج حبر التصوير    

 صناعة العدد اليدوية التى تدار بالطاقة  2818  

 صناعة العدد اليدوية التى تدار بالطاقة 28180   

 صناعة المنشار الدائرى    

 (دريل)صناعة مثاقب     

 صناعة االت صنفرة تعمل بالطاقة    

 تعمل بضغط الهواء( مطرقة)صناعة الدقاق     

 صناعة اجهزة التلميع    

 (روترز)صناعة محددات المسارات     

 صناعة المطاحن    

 صناعة اجهزة التدبيس الهوائية     

 (تونك)تعمل بضغط الهواء ( برشام)صناعة  اجهزة  لضرب المسامير     

 صناعة المقاشط    

 صناعة المقصات الكبيرة ومقصات المعادن والقواطع الدقيقة    

 صناعة مفاتيح الربط بالضغط    

 رودصناعة  ماكنة تثبيت المسامير تعمل بضغط البا    

 صناعة االالت االخرى متعددة االغراض   2819  

 (غير منزلية)صناعة آالت تبريد وتجميد صناعية  28191   

صناعة ثالجات العرض او ثالجات البيع للتجميد والتبريد تشمل الديب     
 فريزر باشكالها المختلفة تشمل صناعة المكونات االساسية

 صناعة اجهزة ومعدات التكييف    

 صنع المراوح غير المنزلية    

 صناعة الموازين باختالف اشكالها واستخداماتها عدا الحساسة 28192   

 صناعة موازين المنازل     

 صناعة  موازين المحالت    

 صناعة موازين بمنصات    
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 صناعة الموازين للوزن المستمر    

 الموازين صناعة الموازين لمنصات وزن الشاحنات  الخ من    

 صناعة االت واجهزة التنقية والترشيح للسوائل 28193   

 صناعة االت واجهزة التنقية والترشيح للسوائل    

 صنع معدات لرش السوائل او المساحيق 28194   

 صنع مسدسات رش الطالء    

 صنع معدات اطفاء الحريق    

 صنع آالت التنظيف والسحق بالرمال    

 الت التنظيف بالبخار وغيرهاصنع آ    

 صنع آالت التعبئة والتغليف 28195   

 صناعة االالت التي تستخدم في تعبئة واغالق وختم او سد     

 صناعة االالت التي تستخدم في لصق العالمة التجارية على العبوات    

صناعة االالت الخاصة بتنظيف االوعية او تجفيفها او اشباع  28196   
 روبات  بالغازالمش

 صناعة االالت الخاصة بتنظيف االوعية او تجفيفها     

 صناعة االالت الخاصة باشباع المشروبات  بالغاز    

 صناعة االت ومعدات التقطير والتكرير    

 صناعة االت ومعدات التقطير والتكرير 28197   

 صناعة االت ومعدات التقطير والتكرير للبترول    

 اعة االت ومعدات التقطير والتكرير للصناعات الكيماويةصن    

 صناعة االت ومعدات التقطير والتكرير للصناعات الغذائية    

 صناعة االالت االخرى متعددة االغراض  28199   

 صناعة محوالت الحرارة    

 صناعة االت اسالة الهواء او الغازات    

 صناعة  مولدات  الغاز     

عدا آالت صقل )ع آالت الصقل وغيرها من مواد الدلفنة واسطواناتها صن    
 (المعادن والزجاج
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صناعة االت ومعدات الطرد المركزي عدا فرازات القشدة ومجففات     
 المالبس

صناعة الكاسكيتات ومواد اللصق والتثبيت من  عدة مواد او من  عدة     
 طبقات من نفس المادة

 لبيع  االلية صناعة ماكنات ا    

 صناعة اجزاء من االالت التي تستخدم لالغراض العامة    

صناعة المراوح  للتهوية الكهربائية لالستعماالت المختلفة في الصناعة     
 عدا المنزلية

صنع  االدوات الخاصة بالضبط والقياس واالدوات المشابهة من االدوات     
 ريةالخاصة بالميكانيكي عدا االجهزة البص

 صناعة االت اللحام الغير كهربائية    

 صناعة االالت المتخصصة االغراض   282 

 صنع االالت الزراعية وآالت الحراجة   2821  

 (الحراجة)صناعة الجرارات التي تستخدم في الزراعة والغابات  28211   

 (الحراجة)صناعة الجرارات التي تستخدم في الزراعة والغابات     

 صنع الجرارات التي تساق باليد مشيًا على االقدام    

 صناعة مقطورات او شبه مقطورات ذاتيه التحميل وذاتيه التفريغ 28212   

 صناعة مقطورات او شبه مقطورات ذاتيه التحميل وذاتيه التفريغ    

 صناعة االت قص العشب بالحقول او حدائق المنازل 28213   

 عشب بالحقول او حدائق المنازلصناعة االت قص ال    

صناعة االالت المستخدمة في الزراعة والبستنه والغابات لتجهيز التربة  28214   
 الزراعية 

 صناعة المحاريث    

 صناعة آالت التسميد    

 صناعة االت المستخدمة في البذار    

 صناعة االت التمشيط والتسوية    

 والدراس صناعه االت الحصاد  28215   

 صناعه االت الحصاد     
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 صناعه االت الدراس     

 الخ ...صناعه االت  الفرز     

 صناعة االالت والمعدات الزراعية المتنوعة 28216   

 صنع آالت لتربية الدواجن    

 صنع آالت لتربية النحل    

 صنع معدات لتجهيز العلف    

تصنيف والتدريج للمحاصيل والفواكه صناعة االت التنظيف والفرز وال    
 والبيض عدا الحبوب

 صناعة االت حلب الماشية    

 صناعة االت الرش لالستخدام الزراعي    

 صناعة االت كبس الباالت    

 صنع آالت تشكيل المعادن والعدد اآللية  2822  

 واد االخرىصناعة العدد االلية التي تستخدم في تشكيل المعادن او الم 28221   

 صناعة العدد االلية التي تستخدم في تشكيل المعادن     

الخشب او ) صناعة العدد االلية التي تستخدم في المواد االخرى    
االحجار او الفلين والعظام والمطاط المقسي واللدائن الصلدة والزجاج 

 بما في ذلك التي تستخدم اشعة الليزر او( البارد وما الى ذلك شاملة
 الموجات فوق الصوتية او اقواس البالزما او  النبض المغناطيسي

 صناعة العدد االلية  للخراطة 28222   

صناعة العدد االلية  للخراطة المستخدمة في التدوير والتثقيب والتفريز     
 والسحج والحفر والسن

 صناعة العدد االلية المستخدمة في التشكيل بالختم او الكبس 28223   

 صناعة العدد االلية المستخدمة في التشكيل بالختم او الكبس    

 صناعة مكابس التخريم     

صناعة مكابس التخريم والمكابس  المائية والهيدروليكية وامطارق تشكيل     
 المعادن وآالت تشكيل اخرى

 صنع آالت السحب  28224   

 االسالكصنع آالت السحب ولف الخيوط او صناعة ماكنات     
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 صناعة االت ثابتة للتسمير او التدبيس او التغرية 28225   

صناعة االت لتجميع الخشب أو الفلين أو العظام أو المطاط الصلد أو     
 اللدائن المماثلة بالمسامير أو الدبابيس أو التغرية

 صناعة حفارات دوارة  ثابتة لبرشمة  او برادة او تقطيع المعادن 28226   

 صناعة حفارات دوارة  ثابتة لبرشمة او برادة او لتقطيع المعادن    

 صناعة العدد االلية االخرى 28227   

 صنع المكابس لصناعة الواح الخشب الحبيبي     

 صنع آالت الطلي  الكهربائي      

 صناعة العدد االلية  االخرى    

 صناعة أجزاء ولوازم العدد اآللية  28228   

صناعة أجزاء ولوازم العدد اآللية المصنفه في هذا الفصل وحوامل     
الشغل الظروف وصفائح االستناد ورؤوس التقسيم وملحقات خاصة 

 بالعدد اآللية

 صناعة االالت التي تستعمل في الميتالورجيا  2823  

 صناعة االالت التي تستعمل في الميتالورجيا 28230   

ناولة المعادن الساخنة وتشمل محوالت وقوالب صناعة  آالت ومعدات م    
سبك ومغارف صب واالت صب من النوع المستعمل في مسابك 

 المعادن

 صنع معدات لف  وطحن  وصهر واسطوانات للدرفلة    

 صناعة اآلالت لعمليات التعدين واستغالل المحاجر والتشييد  2824  

ة والمصممة خصيصا الستخدامها صناعة آالت الرفع والمناولة المستمر  28241   
 تحت األرض 

صناعة آالت الرفع والمناولة  المستمرة والمصممة خصيصا الستخدامها     
 تحت األرض في المناجم مثل النقاالت

 صناعة معدات التثقيب والقطع والحفر  وحفر االنفاق والتنقيب  28242   

نفاق والتنقيب سواء صناعة معدات التثقيب والقطع والحفر وحفر اال    
 كانت تستخدم تحت األرض ام ال

 صناعة آالت معالجة المعادن  28243   
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صناعة آالت معالجة المعادن بالفرز أو الغربله أو الفصل أو الغسل أو     
 السحق أو الطحن 

 صناعة خالطات الكونكريت والمالط 28244   

 صناعة خالطات الكونكريت والمالط    

 صناعة آالت تحريك التربة 28245   

أو الجرافات الجانبية والجريدر  وآالت ( البلدوزرات)صناعة الجرافات     
 القشط والتسوية والمجارف الميكانيكية  واللودرز

صناعة آالت دق االوتاد وفرش االسفلت الكونكريتي  وكذلك آالت  28246   
 تشكيل سطح الخرسانة 

وفرش االسفلت الكونكريتي  وكذلك آالت صناعة آالت دق االوتاد     
 تشكيل سطح الخرسانة 

صناعة جرارات مد القضبان والجرارات التي تستخدم في التشييد  28247   
 والمناجم 

 جرارات مد القضبان والجرارات التي تستخدم في التشييد والمناجم  صناعة    

 صناعة شاحنات الطرق الوعرة 28248   

 حنات لنقل الحفريات و تعمل على الطرق الوعرةصناعة الشا    

 صناعة شفرات ومعدات  البلدوزرات والجرافات الجانبية 28249   

 صناعة شفرات ومعدات  البلدوزرات والجرافات الجانبية    

 صناعة آالت تجهيز األغذيه والمشروبات والتبغ  2825  

 صناعة ماكنات التجفيف الزراعية 28251   

 ناعة ماكنات التجفيف الزراعيةص    

 صناعة اآلالت المستخدمة في صناعة وتجهيز األلبان ومنتجاتها 28252   

 (قشدة)صناعة افرازات قشطة     

 صنع آالت تجهيز االلبان    

 (االت الزبدة)صنع آالت تحويل  االلبان     

 صنع آالت صنع االجبان    

 ن الحبوبصناعة آالت ومعدات مطاح 28253   
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صناعة آالت تنظيف وفرز الحبوب والبقول مثل آالت التذرية  والغربلة     
 والفرز والتنظيف

مثل أالت الطحن والجرش )صناعة آالت إنتاج الدقيق والجريش     
 (والتنخيل وأالت تقشير االرز وآالت نزع قشور البازيالء

تخدمة في صناعة صناعة آالت ومعدات المعاصر والمهارس المس 28254   
 النبيذ أو عصير الفواكه 

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

 صناعة اآلالت المستخدمة في المخابز وصناعة المعكرونة  28255   

القطاعات والقوالب وأالت تشكيل و صناعة افران المخابز والعجانات     
 الكعك

 صنع آالت وتجهيز االغذية االخرى  28256   

 صناعة آالت صناعة الحلوى والشيكوالته أو الكاكاو    

 صناعة آالت صناعة السكر     

 صنع آالت صنع البيرة    

 صناعة آالت ومعدات تجهيز اللحوم أو الدواجن    

 صناعة آالت ومعدات إعداد وتجهيز الفواكه والجوزيات والخضر    

صناعة آالت ومعدات تجهيز األسماك أو المحاريات وغيرها من     
 االطعمة البحرية

 صناعة اآلالت والمعدات المستخدمة في الترشيح والتنقية    

صنع آالت أخرى للتحضير الصناعي او لصناعة المواد الغذائية     
 والمشروبات

أو الزيوت  صناعة آالت ومعدات استخالص أو تحضير الشحوم 28257   
 الحيوانية أو النباتية 

صناعة آالت ومعدات استخالص أو تحضير الشحوم أو الزيوت     
 الحيوانية أو النباتية 

صناعة آالت تحضير وخلط الدخان والتبغ أو صناعة السجاير أو تبغ  28258   
 الغليون أو تبغ المضغة أو النشوق
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أو صناعة السجاير أو تبغ  صناعة آالت تحضير وخلط الدخان والتبغ    
 الغليون أو تبغ المضغة أو النشوق

 صناعة اآلالت المستخدمة في تحضير الطعام في المطاعم والفنادق 28259   

 صناعة اآلالت المستخدمة في تحضير الطعام في المطاعم والفنادق    

 صناعة آالت إنتاج المنسوجات والملبوسات والجلود  2826  

 ناعة آالت النسيجص 28261   

صناعة آالت تحضير األلياف النسيجية او خيوط الغزل  الصناعية  او     
 انتاجها او سحبها او صقلها

صناعة آالت  تحضير االلياف النسيجية مثل  آالت حلج القطن     
وصناعة آالت فرد وتحميل الباالت وآالت تنظيف الصوف وكربنة 

 الصوف وندفه وتمشيطه وبرمه

 صناعة آالت خيوط الغزل     

صناعة آالت تحضير خيوط الغزل النسيجي الستخدامها في األنوال أو     
 التريكو وآالت الحل واللف وما إليها

 بما فيها األنوال اليدوية( األنوال)صناعة آالت النسيج     

 صناعة آالت  التريكو    

 ات الدانتيلصناعة آالت صنع الشباك المعقدة والتل والمسنن    

 صناعة آالت أو أجهزة مساعده لآلالت المذكورة  28262   

صنع آالت االقمشة المنقوشة، والجاكار، ومعدات الوقف االتوماتيكي،     
 ومعدات تغيير المكوك والمغازل  وغيرها 

 صناعة مكائن طباعة على المنسوجات 28263   

 صناعة مكائن طباعة على المنسوجات    

 صنع آالت لتجهيز االقمشة 28264   

صناعة آالت غسل أو قصر أو صباغه أو تهذيب أو تجهيز أو تغطيه     
 أو تشريب الغزل النسيجي أو األلياف أو األصناف النسيجية المصنوعة

صناعة آالت لف األقمشة النسيجية وحلها أو طيها أو قصها مستقيما أو     
 تثقيبها

 وكي المالبس صنع ماكنات غسل 28265   
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 صناعة آالت الكي بما في ذلك مكابس لحام النسيج    

 صناعة آالت الغسيل والتجفيف التجارية    

 صناعة آالت التنظيف على الجاف    

 صناعة مكائن الخياطة  28266   

 (منزلية او غير منزلية)صناعة مكائن الخياطة     

   منزلية او غير) وغيرها صناعة  رؤوس  مكائن الخياطة  وابرها    
 (منزلية

 صناعة مكائن  انتاج  اوتجهيز اللباد او المواد غير المنسوجة 28267   

 صناعة مكائن  انتاج  اوتجهيز اللباد او المواد غير المنسوجة    

 صناعة ماكنات صنع الجلود 28268   

ة بما صناعة آالت تحضير ودباغه وشغل الصالل أو الجلود المدبوغ    
 فيها آالت نزع الشعر 

صناعة آالت لصناعة األحذية أو إصالحها أو األصناف الجلدية      
 والفراء األخرى

 صناعة اآلالت المتخصصة الغرض االخرى  2829  

 صناعة آالت صناعة  الورق  ومنتجاته  28291   

 صناعة آالت صناعة عجينة ولب الورق     

 ق والورق المقَّوىصناعة آالت صنع الور     

صناعة آالت تجفيف األخشاب والورق وعجينة الورق والورق أو الورق      
 المقوى

 صناعة آالت انتاج اصناف من الورق والورق المقوى    

( البالستيك)صناعة آالت لصناعة المطاط اللين أو اللدائن الصناعية  28292   
 او منتجاتها

او صنع االطارات الهوائية او ماكنات صناعة مكائن صب القوالب     
 تجديدها

 صناعة مكائن  صنع منتجات معينة من المطاط او منتجات البالستك    

 صنع آالت الطباعة واآلالت المساعدة للطباعة 28293   

 صنع آالت الطباعة    

 صنع آالت التجليد    



111 
 

 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

جموعة منوعة صناعة اآلالت المساعدة المستخدمة في الطباعة على م    
 من المواد

 ...صناعات آالت  قولبة كآالت إنتاج القرميد والبالط والطوب  28294   

صناعات آالت إنتاج القرميد والبالط والطوب وعجائن خزفية مشكلة     
وأالنابيب وأقطاب كهربائية من الجرانيت وطباشير السبورات وقوالب 

 السبك  الخ

 ت المتخصصة الغرض االخرىصنع اآلالت والمعدا 28295   

صناعة آالت تجميع المصابيح الكهربائيه أو اإللكترونيه أو الصمامات     
 أو البصالت داخل األغلفه الزجاجيه

صناعة آالت إنتاج الزجاج أو األوعية  الزجاجية أو األلياف أو الخيوط     
 الزجاجية أو تشغيلها علي الساخن

 النظائر المشعةصناعة آالت وأجهزة لفصل     

 صناعة آالت ضبط اتزان اإلطارات ومعدات االتزان االخرى    

 صناعة اآلالت لتصنيع اشباه الموصالت     

 صناعة اإلنسان اآللي المستخدمة في األغراض المختلفة المتخصصة    

 صناعة أنظمة التشحيم المركزي    

الطائرات والمعدات  صناعة معدات اطالق الطائرات ومنجنيق حامالت    
 ذات الصلة

 صناعة معدات البولينغ االتوماتيكية    

صناعة الدوارات ، والمراجيح ، ومنصات الرماية  وغيرها من العاب     
 مدن  المالهي

 صنع اآلالت والمعدات المتخصصة الغرض االخرى    

 قطورةصناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف الم    29

 صناعة المركبات ذات المحركات   291 

 صناعة المركبات ذات المحركات  2910  

 صناعة سيارات الركاب 29101   

 صناعة سيارات الركاب    

  –شاحنات  نقل البضائع  –صناعة المركبات التجارية   29102   

 صناعة الحافالت المقفلة     
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 صناعة الشاحنات الكبيرة    

 صناعة مقطورات الجرارات والجرارات    

 صناعة الباصات والترولي  والمركبات ذات المقصورة 29103   

 صناعة الباصات     

 (الكهربائية)صناعة باصات الترولي     

 صناعة المركبات ذات المقصورة    

 صناعة محركات المركبات  29104   

 صناعة محركات المركبات     

 ة هياكل  مزودة بالمحركاتصناع 29105   

 صناعة هياكل  للسيارات المجهزة بالمحركات    

 صناعة مركبات اخرى ذات محركات 29106   

 صناعة عربات الثلوج وعربات الجولف والعربات البرمائية    

صناعة سيارات اإلطفاء واإلسعاف وسيارات مكانس الشوارع والمكتبات     
 فحةالمتنقلة والسيارات المص

 صناعة سيارات خلط الكونكريت     

 صناعة عربات جميع التضاريس وعربات االطفال وعربات السباق    

 صناعة تجديد المحركات 29107   

 صناعة إعادة تصنيع المحركات  للمركبات بأنواعها    

للمركبات ذات المحركات ( أعمال تجهيز العربات)صناعة الهياكل    292 
 كبات المقطوره والمركبات النصف مقطورةوصناعة المر 

للمركبات ذات المحركات ( أعمال تجهيز العربات)صناعة الهياكل   2920  
 وصناعة المركبات المقطوره والمركبات النصف مقطورة

 صناعة الهياكل بما فيها مقصورات المركبات ذات المحركات  29201   

 ات الركاب صناعة الهياكل بما فيها مقصورات مركب    

صناعة تهيئة جميع انواع المركبات ذات الماتور والمركبات المقطورة  29202   
 وشبه المقطورة 

صناعة تهيئة جميع انواع المركبات ذات الماتور والمركبات المقطورة     
 وشبه المقطورة 
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 صنع المركبات المقطورة ونصف المقطورة 29203   

ونصف المقطورة  المخصصه لنقل البضائع   صناعة المركبات المقطوره    
 والصهاريج  ومقطورات نقل االثاث

صناعة المركبات المقطورة ونصف المقطوره لنقل الركاب من نوع     
 الكارفان 

 صناعة الحاويات المحمولة على وسيلة نقل 29204   

 صناعة الحاويات المحمولة على وسيلة نقل    

 بع ومحركات المركبات ذات المحركاتصناعة أجزاء وتوا   293 

 صناعة أجزاء وتوابع ومحركات المركبات ذات المحركات  2930  

 صنع اجزاء وتوابع المحركات للمركبات ذات الموتور 29301   

 (الكير)صناعة صناديق تروس السرعة     

 صناعة محاور الدوران     

 صناعة عجالت السير    

 مات المعلقة صناعة مخدات الصد    

 صناعة الراديترات    

صناعة كاتمات صوت ومواسير العادم الشكمانات والقوابض الدبرياجات     
 وعجالت وأعمده وصناديق التوجيه وغيرها من األجزاء 

 صناعة أجزاء وتوابع أبدان المركبات ذات المحركات   29302   

 بواب والمصداتوالحقائب الهوائية واأل احزمه األمان صناعة    
 (الدعاميات)

 صناعة مقاعد العربات 29303   

 صناعة مقاعد العربات    

 صناعة المعدات الكهربائية للمركبات ذات المحركات  29304   

( البوجيهات)صناعة  المولدات و لفائف إشعال و شمعات مشط بالشرر     
الكهربائية  وشمعات توهج و أسالك إشعال وانظمة االبواب والشبابيك 

 وأجهزة القياسات المجمعة على لوحة القيادة، ومنظمات الفولتية 

 صناعة معدات النقل األخرى    30

 بناء السفن والقوارب   301 
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 بناء السفن والمنشآت العائمة   3011  

 بناء السفن التجارية  30111   

فط وقاطرات بناء سفن الركاب و العبارات وسفن الشحن وناقالت الن     
 الخ.... السفن  

 بناء السفن الحربية  30112   

 بناء السفن الحربية والسفن البحرية المساعدة     

بناء قوارب الصيد والسفن المشتملة على مصانع تجهيز األسماك  30113   
 وحفظها

بناء قوارب الصيد والسفن المشتملة على مصانع تجهيز األسماك     
 وحفظها

 (باستثناء االحوامات المخصصة للترفيه)بناء الحوامات  30114   

 (باستثناء االحوامات المخصصة للترفيه)بناء الحوامات     

 بناء منصات الحفر العائمة أو المغمورة 30115   

 بناء منصات الحفر العائمة أو المغمورة    

 بناء المنشآت العائمة 30116   

أرصفة عائمة  والجسور العائمة وسدود التجفيف ;بناء المنشات العائمة    
ومنصات الهبوط العائمة وعوامات الربط واالرشاد وخزانات عائمة 
والصنادل والصنادل المضيئة لالرشاد ورافعات عائمة وطوافات عدا 

 .المخصصة للترفيه الخ

 صنع اجزاء السفن والمنشآت العائمة 30117   

 العائمةصنع اجزاء السفن والمنشآت     

 بناء قوارب النزهة والرياضة  3012  

 لطوافات المنفوخة صنع  القوارب او 30121   

 صنع  القوارب اوالطوافات المنفوخة    

 بناء المراكب الشراعية  30122   

 بناء المراكب الشراعية التي تعمل بمحركات أو بدون    

 بناء قوارب بمحركات  30123   

 بمحركات  بناء قوارب    

 بناء الحوامات لالغراض الترفيهية 30124   
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 بناء الحوامات لالغراض الترفيهية    

 بناء المركبات المائية الشخصية 30125   

 بناء المركبات المائية الشخصية    

 بناء قوارب اخرى  للنزهة او الرياضة  30126   

تجديف والقوارب ذات بناء قوارب الكاياك وقوارب الكنو وقوارب ال    
 البداالت 

 وعربات السكك الحديدية( جرارات)صناعة قاطرات    302 

 وعربات السكك الحديدية( جرارات)صناعة قاطرات   3020  

 صناعة قاطرات السكك الحديدية 30201   

 صناعة قاطرات تعمل بالكهرباء     

 صناعة قاطرات الديزل     

 البخار أو بأي وسيله أخرىصناعة قاطرات تعمل ب    

 صناعة العربات ذاتية الدفع  للسكك او الترام 30202   

صناعةالعربات المستعملة فى صيانة أو خدمة خطوط السكك الحديدية     
 أو الترام وعربات الطوارئ

 صناعة العربات غير ذاتية الدفع للسكك أو الترام   30203   

عربات : دية أو الترام  وليس ذاتية الدفع صناعة العربات السكك الحدي    
للركاب وعربات البضائع وعربات الصهاريج  وعربات ذاتية التفريغ 

 وعربات ورشة العمل وعربات الرافعات  وما إلى الك

 صناعة أجزاء  قاطرات السكك الحديد أو الترام  30204   

محاور صناعة أجزاء متخصصة لقاطرات السكك الحديد أو الترام     
وخطاطيفوأدوات ربط ومخفضات الصدمات  وعجالت وفرامل وأجزاؤها

والقاطرات وأبدان ووصالت  العربات وأجزاؤها ومخدات الصدمات وهياكل
 وما الي ذلك

 صناعة المعدات الميكانيكية الكهربائية للسيطرة ولالشارة والتنظيم 30205   

يطره لإلشارة ولالمان ولتنظيم صناعة المعدات الميكانيكية الكهربائية للس    
حركه المرور للسكك الحديدية والترام أو الطرق البرية أو الطرق المائية 

 الداخلية أو أماكن وقوف المركبات أو المواني أو المطارات الخ

 صناعة قاطرات وعربات للسكة الحديدية الغراض التعدين والمناجم  30206   
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 الحديدية الغراض التعدين والمناجم صناعة قاطرات وعربات لسكة     

 صناعة مقاعد عربات السكك الحديدية 30207   

 صناعة مقاعد عربات السكك الحديدية    

 صناعة المركبات الجوية والفضائية واآلالت ذات الصلة   303 

 صناعة المركبات الجوية والفضائية واآلالت ذات الصلة  3030  

 بأنواعها  صناعة الطائرات 30301   

 صناعة الطائرات لنقل الركاب  والبضائع    

 صناعة الطائرات  الحربية    

 صناعة الطائرات  للرياضة او االغراض االخرى    

 صناعة طائرات الهليوكبتر 30302   

 صناعة طائرات الهليوكبتر    

 صناعة الطائرات الشراعية واجنحة الطيران الفردي 30303   

 عة الطائرات الشراعية واجنحة الطيران الفرديصنا    

 صناعة المناطيد وبالونات الهواء الساخن 30304   

 صناعة المناطيد وبالونات الهواء الساخن    

 صناعة  اجزاء وملحقات للطائرات  30305   

صناعة اجسام الطائرات واالجنحة واالبواب واسطح التحكم واجهزة     
 وقود والقمراتالهبوط وخزانات ال

 صناعة المراوح الرفاصة ودوارات الهليوكبتر  وريش الدوارات    

 صناعة المحركات التوربينية النفاثة او المحركات المروحية    

 صناعة  اجزاء المحركات التوربينية النفاثة او المحركات المروحية    

 صناعة  االجهزة االرضية للتدريب على الطيران  30306   

 صناعة  االجهزة االرضية للتدريب على الطيران     

الصناعية  إطالقها واالقمار صناعة المركبات الفضائية ومركبات 30307   
 والمحطات الجوية لالتصاالت

صناعة المركبات الفضائية ومركبات إطالقها واالقمار الصناعية     
 والمحطات الجوية لالتصاالت

 البالستية العابرة للقارات صناعة الصواريخ 30308   



111 
 

 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

 صناعة الصواريخ البالستية العابرة للقارات    

 اصالح وصيانة المركبات الجوية والفضائية 30309   

 صيانة  واصالح وتعديل المركبات الفضائية ومحركاتها    

 صناعة مقاعد الطائرات والمركبات الفضائية    

 ةصناعة مركبات القتال العسكري   304 

 صناعة مركبات القتال العسكرية  3040  

 صناعة الدبابات 30401   

 صناعة الدبابات    

 صناعة العربات العسكرية البرمائية المصفحة 30402   

 صناعة العربات العسكرية البرمائية المصفحة    

 صناعة مركبات قتالية وعسكرية أخرى  30403   

 ية أخرى صناعة مركبات قتالية وعسكر     

 صناعة معدات النقل غير المصنفة فى موضع آخر   309 

 (الموتوسيكالت)صناعة الدراجات النارية   3091  

 (الموتوسيكالت)صناعة الدراجات النارية  30911   

صناعة الدراجات النارية بأنواعها المختلفة وتشمل المزودة بمركبه جانبيه     
 صندوق

 الدراجات النارية  صناعة محركات 30912   

 صناعة محركات الدراجات النارية     

 صناعة المركبات الجانبية للدراجات النارية  30913   

 صناعة المركبات الجانبية للدراجات النارية     

 صناعة اجزاء  وملحقات الدراجات النارية 30914   

 صناعة اجزاء  وملحقات الدراجات النارية    

 (للمعوقين)اعة الدراجات العادية  والكراسي المتحركة صن  3092  

 صناعة الدراجات  العادية غير المزودة بمحرك  والدراجات االخرى  30921   

صناعة الدراجات التى تعمل بالبدال مثل التريسيكالت والدراجات     
 الترادفية

 صناعة دراجات االطفال ذات العجلتين او الثالث عجالت     

 صناعة أجزاء وتوابع الدراجات العادية 30922   
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 صناعة أجزاء وتوابع الدراجات بأنواعها     

 صناعة الدراجات  والكراسي  المتحركة للمعوقين  30923   

صناعة الدراجات والكراسي المتحركة المعوقين سواء كانت مزودة      
 بمحركبمحرك أو بوسائل ميكانيكيه أخرى لدفعها أو غير مزودة  

 تصنيع قطع الغيار والملحقات لعربات المعوقين 30924   

 تصنيع قطع الغيار والملحقات لعربات المعوقين    

 صناعة عربات األطفال الرضع  30925   

 صناعة عربات األطفال الرضع     

 صناعة معدات النقل األخرى غير المصنفة فى موضع آخر  3099  

 مدفوعة باليدصناعة عربات  30991   

 صناعة عربات االمتعة وعربات اليد والزحافات وعربات التسوق الخ    

 صناعة العربات التى يجرها الحيوان 30992   

 صناعة عربات سباق الخيول وعربات تجرها الحمير وعربات الموتى الخ    

 صناعة األثاث     31

 صناعة األثاث    310 

 صناعة األثاث   3100  

 صنع الكراسي والمقاعد  31001   

صنع الكراسي والمقاعد للمكاتب والفنادق والمطاعم واألماكن العامة     
 وللمنازل

 صنع كراسي ومقاعد المسارح ودور السينما وما شابه ذلك    

 صنع األرائك، واسرة ارائك واطقم  ارائك     

 صنع الكراسي والمقاعد للحدائق     

 ة األثاث الخاص للمحالت والمعارض، رفوف الخصناع 31002   

 صناعة األثاث الخاص للمحالت والمعارض ، رفوف الخ    

 صناعة األثاث للكنائس والمدارس والمطاعم 31003   

 صناعة األثاث للكنائس والمدارس والمطاعم    

 صنع اثاث المكاتب 31004   

 صنع اثاث المكاتب    
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 لمطابخصنع اثاث ا 31005   

 صنع اثاث المطابخ    

 صنع االثاث المنزلي 31006   

 صنع اثاث غرف النوم     

 صنع اثاث غرف المعيشة     

 صنع اثاث غرف السفرة    

 صنع اثاث الحدائق المنزلية وغير ذلك    

 صناعة الفرشات 31007   

 ذات النوابض الزنبركية والمشوة : صناعة الفرشات    

 االسفنجية المطاطية او البالستيكية  غير المغطاة: ناعة الفرشاتص    

 صناعة  مكونات الفرشات    

 تشطيب  االثاث  31008   

 تنجيد الكراسي     

 تشطيب  االثاث مثل الرش والطالء والتلميع  والتنجيد     

 أنشطة أخرى لصناعة األثاث  31009   

 ، وأجهزة التلفزيون وغيرها تصنيع خزانات آلالت الخياطة    

صنع مقاعد المكتبات وكراسي بال ظهر وغيرها من المقاعد واثاث     
 للمكتبات

 ديكور وزينة  عربات المطاعم، مثل عربات الحلوى والطعام     

 صناعات تحويلية آخرى    32

 صناعة المجوهرات والحلي الثمينة واألصناف المتصلة    321 

 المجوهرات واألصناف المتصلة  صناعة  3211  

 انتاج الآللىء المشغولة  32111   

 انتاج الآللىء المشغولة     

 إنتاج أحجار كريمة أو شبه كريمة  مشغولة 32112   

إنتاج أحجار كريمة أو شبه كريمة مشغولة بما في ذلك االحجار الكريمة     
 بيةالصناعية واالحجار الكريمة وشبه الكريمه التركي

 شغل االلماس 32113   
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 شغل االلماس    

 صناعة المجوهرات  32114   

صناعة المجوهرات من المعادن الثمينة أو من معادن ثمينة مدعمة     
 بمعادن غير ثمينة 

 صناعة المجوهرات من أحجار كريمة أو شبه كريمة     

كريمة او شبه  صناعة المجوهرات  من دمج  المعادن الثمينة مع احجار    
 كريمة او مواد اخرى

 صناعة المشغوالت الذهبية  عدا المجوهرات 32115   

صناعة المشغوالت الذهبية ومواد المعادن الثمينة أو المعادن األساسية     
أواني الطعام ومكونات المائدة واألطباق : والمعادن الثمينة المغلفة

د المكتبية  ومواد تستخدم الفضية وادوات الحمام أو المكتب أو الموا
 ألغراض دينية الخ

 صناعة أصناف تقنية أو أصناف للمختبرات من المعادن الثمينة  32116   

صناعة أصناف تقنية أو أصناف للمختبرات من المعادن الثمينة عدا     
 اآلالت أو أجزائها

 صناعة العمالت المعدنية 32117   

من الفضة ذات السعر القانونى وعمالت صناعة العمالت من الذهب أو     
 أخرى سواء كانت من المعدن الثمين أو غيره

 أنشطة أخرى لصناعة المجوهرات واألصناف المتصلة بها 32119   

بايب )صنع سيور الساعات الثمينة ومشابك القمصان ومباسم السجائر     
 ( للسجائر

 وغير الثمينة الحفر او النقش على منتجات المعادن الثمينة    

 صناعة المجوهرات المقلدة واالصناف ذات الصلة  3212  

 صناعة المجوهرات المقلدة 32121   

صناعة المجوهرات  المقلدة من معادن عادية ومطلية بطالء المعادن     
 الثمينة مثل الخواتم  واالساور  والقالئد

 الماس مقلد  صناعة المجوهرات التى تحتوى على أحجار مقلدة او    

صناعة سيور الساعات المصنوعة من مواد معدنية ما عدا المعدن  32122   
 الثمين
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صناعة سيور الساعات المصنوعة من مواد معدنية ما عدا المعدن     
 الثمين

 صناعة اآلالت الموسيقية   322 

 صناعة اآلالت الموسيقية  3220  

 صناعة اآلالت الوترية  32201   

صناعة اآلالت الوترية المزودة  بلوحة مفاتيح بما فيها البيانوذاتى     
 الحركة

 صناعة اآلالت الوترية اآلخرى مثل العود والكمان  الخ    

 صناعة األرغون  32202   

صناعة األرغون المزود بأنابيب ولوحة مفاتيح والقدميات ضرب على     
 عدنية سائبةاألرغون وآالت مشابهة ذات أصابع وقصبات م

 صناعة اإلكورديون واآلالت المشابهة  32203   

 صناعة اإلكورديون واآلالت المشابهة بما فيها أرغون النفخ بالفم    

 صناعة آالت النفخ  32204   

 صناعة آالت النفخ بما فيها آالت النفخ الخشبية والنحاسية    

 صناعة آالت موسيقية تعمل بالقرع  32205   

صناعة آالت موسيقية تعمل بالقرع واآلالت اإليقاعية مثل الدفوف     
 والزيلفون والصنج وما إلى ذلك

 صناعة اآلالت الموسيقية الكهربائية 32206   

صناعة اآلالت الموسيقية التى تستخدم الكهرباء بما تحدثه من أصوات     
 أو يلزم تصحيحها كهربائيا

 اآلالت الموسيقيةأنشطة أخرى لصناعة  32207   

صناعة صفارات وزمارات نداء وغيرها من آالت اإلشارات الصوتية     
 النفخية

 صناعة الصناديق الموسيقية    

 صناعة أجزاء ولوازم لآلالت الموسيقية  32008   

صناعة أجزاء ولوازم لآلالت الموسيقية بما فيها أجهزة ضبط اإليقاع     
نابيب ضبط درجة النفخ واألوتار واألقراص مترونوم وشوكات الضبط وأ
 واللفائف لآلالت الميكانيكية
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 صناعة الصناديق الموسيقية وآرغن المالهي الخ     

 صناعة ادوات الرياضة    323 

 صناعة ادوات الرياضة   3230  

 صناعة الكرات  32301   

 صناعة الكرات  الصلبة والقابلة للنفخ    

 المضارب صناعة  32302   

 صناعة مضارب التنس ومضارب كرة الطاولة ومضارب الجولف    

 صناعة االلواح الشراعية والواح ركوب االمواج والتزلج  32303   

 صناعة الواح ومعدات التزلج     

 صناعة أحذية التزلج     

 صناعة زالجات التزحلق على الثلج    

 كوب االمواجصناعة االلواح الشراعية والواح ر     

 صناعة مستلزمات صيد األسماك  32304   

 صناعة مستلزمات رياضة صيد األسماك بما فيها الشباك     

 صناعة مستلزمات الصيد وتسلق الجبال 32305   

 صناعة مستلزمات الصيد وتسلق الجبال الخ    

 صناعة معدات العاب الجمباز والعاب القوي  32306   

ات صاالت الرياضة او مراكز اللياقة البدنية ومعدات العاب صناعة معد    
 القوى  االخرى 

 صناعة ادوات رياضية اخرى 32307   

 صناعة القفازات وأغطية الرأس الخاصة بالرياضة تشمل قفاز المالكمة    

 (السهام صناعة األقواس  والنشاب    

 صناعة األلعاب واللعب   324 

 عاب واللعبصناعة األل  3240  

 صناعة الدمى  32401   

 ومالبس الدمى وملحقاتها( العرائس)صناعة الدمى     

 صنع دمى على شكل حيوانات    

 صنع شخصيات الصور المتحركة     
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صناعة اللعب ذات العجالت المصممة للركوب مثل الدراجات  32402   
 البالستيكية 

مثل الدراجات  للركوب صناعة اللعب ذات العجالت المصممة    
 البالستيكية 

 صناعة اللعب على شكل نماذج مصغرة 32403   

صناعة اللعب على شكل نماذج مصغرة مثل السيارات والققطارات وعدد     
 الخ...البناء والمطبخ  

 صناعة أدوات العاب التسلية التي تمارس في المحال العامة  32404   

تمارس في المحال العامة ومناضد اللعب صناعة  االلعاب  التي     
الخاصة بأندية القمار والكازينوهات  وأدوات لعب البينج بونج والبلياردو 

 وتلك التي تعمل بالنقود

 صناعة األلعاب اإللكترونية  32405   

 صناعة األلعاب اإللكترونية     

 العاب الطاولة وااللعاب المشابهة 32406   

 ة وااللعاب المشابهةالعاب الطاول    

 صناعة لعب  الفك والتركيب 32407   

 صناعة لعب  الفك والتركيب وااللعاب المشابهة    

 صناعة األلعاب االخرى 32408   

 صناعة أوراق اللعب     

 صناعة لعب على شكل آالت موسيقيه    

 صناعة مواد االلعاب الهزلية      

 ات الطبية ومعدات  طب األسنانصناعة االدوات والمعد   325 

 صناعة االدوات والمعدات الطبية ومعدات  طب األسنان  3250  

 صناعة ادوات الجراحة والطب 32501   

مشارط، .خيوط وسماعات، حقن، ابر،)صناعة أدوات والطب والجراحة     
 عدا الضمادات البية( الخ...مقصات،

 ومحاقن صناعة صفائح عظم وبراغي وسرنجات     

 صناعة الترمومترات الطبيه    

 صناعة أدوات وأجهزة مستخدمة في طب األسنان 32502   
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ما عدا المواد الالصقه  )صناعة الحشو واألسمنت الخاص باألسنان     
 وشمع االسنان وسائر مستحضرات االسنان( لتثبيت االسنان الصناعيه

 سنانصناعة االفران المستخدمة في معامل األ    

صناعة أدوات وأجهزة مستخدمة في طب األسنان بما فيها الكراسي التي     
 تشمل معدات عالج

 صناعة األسنان الصناعية والجسور    

  فوق ) صنع اجهزة  تنظيف االسنان في المختبرات الترا صونيك    
 ( صوتية

 صناعة أجهزة ومعدات تقويم وتجميل االسنان     

 اجهزة المختبرات صناعة 32503   

 صناعة أجهزة التعقيم الطبية والجراحية للمختبرات    

 صنع اجهزة نختبرية للتقطير وللطرد المركزي    

 صناعة اجهزة طب العيون 32504   

صناعة السلع البصرية الالزمة لعالج العيون والنظارات  الطبية     
 والشمسية والعدسات الالصقة ونظارات االمان

 صناعة العيون الزجاجية    

 صناعة االثاث الطبي 32505   

 صناعة  طاوالت الجراحة    

 صناعة  طاوالت الكشف    

 صناعة اسرة المستشفيات الميكانيكية    

 صناعة كراسي اطباء االسنان  العادية    

 صناعات تحويلية أخرى غير مصنفه في موقع آخر   329 

 أخرى غير مصنفه فى موقع آخر صناعات تحويلية  3290  

 صنع معدات السالمة 32901   

 صناعة لباس األمان المقاوم للحريق    

 صناعة احزمه األمان واحزمه أخرى لالستعمال المهني    

 صناعة معدات انقاذ المصنوعة من الفلين    

صناعة قبعات معدنية لحماية الرأس وغيرها من اجهزة السالمة     
 ة الشخصي
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 صناعة البدل الواقية من الحريق    

صناعة واقيات الرأس المعدنية وغيرها من المعدات المعدنية الشخصية     
 للسالمة

 صناعة سدادات األنف واألذن ألغراض السباحه والضوضاء    

 صناعة أقنعه الغاز    

 صناعة المكانس والفراشي  32902   

التي تشكل جزءا من المكائن والمنافض صناعة المكانس والفراجين      
والمماسح بما فيها المصنوعة من الريش وفراشي الدهان وروالت الدهان  

 والمساحات المطاطية والمكانس وغيرها من الفراشي

 صناعة فراشي االحذية والمالبس    

 صناعة االقالم بانواعها 32903   

 بجميع انواعها  صناعة أقالم الحبر والجاف واقالم الرصاص    

 صناعة خراطيش اقالم الرصاص    

 صناعة االختام  32904   

صناعة أختام  التواريخ أو أختام الترقيم واجهزة الطبع اليدوية واشرطة     
 آالت الطابعة والختامات

 صناعة مظالت المطر والشماسى  وعصي المشي 32905   

 ير وعصى بمقاعدصناعة مظالت المطر والشماسى وعصى الس    

 صناعة األزرار والسحابات  32906   

صناعة األزرار  بانواعها والحابكات المسننه والضاغطة  والمشابك     
 والسحابات بانواعها

 صنع مواد االستعمال الشخصي 32907   

           العازلة للحرارة والقناني غالين التدخين ونافثات العطر صناعة    
 الستعمال الشخصي او المنزلي  والشعر المستعمار ل( الترامس)

 صناعة قداحات السجائر ومألها بالغاز     

 صناعة اصناف مختلفة  32908   

صناعة الشموع والفتائل وجلود الطيور و بريشها وزغبها والزهور     
الصناعية و ثمار وأغصان صناعية من البالستيك أو الورق المشمع و  

 رائف و المناخل والغرابيل والمانيكان للخياطين ما يماثلهالعب فكاهية وط



111 
 

 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

 صناعة الكرات االرضية    

 تحنيط الطيور والحيوانات 32909   

 تحنيط الطيور والحيوانات    

 إصالح  وتركيب  اآلالت والمعدات     33

 إصالح المنتجات المعدنية المصتعة واآلالت والمعدات    331 

 المنتجات المعدنية المصنعة إصالح  3311  

صالح والصهاريج والخزانات واألوعية من المعادن 33111     صيانة وا 

صالح والصهاريج والخزانات واألوعية من المعادن      صيانة وا 

 صيانة حاويات الشحن المعدنية    

 اصالح االنابيب وخطوط االنابيب 33112   

 اصالح االنابيب وخطوط االنابيب    

 الصيانة المتنقلة باللحام   33113   

 الصيانة المتنقلة باللحام      

صالح المولدات البخارية اوغيرها من المولدات 33114     صيانة وا 

صالح المولدات البخارية اوغيرها من المولدات      صيانة وا 

المكثفات وانابيب  :اصالح وصيانة الوحدات المساعدة لمولدات البخار    
 تغذية والسخانات ومجمعات البخارال

صالح المفاعالت النووية  33115     صيانة وا 

صالح المفاعالت النووية المستخدمة في جميع األغراض ما      صيانة وا 
 عدا فاصالت النظائر المشعة

 التدفئة المركزية والراديترات (مراجل)صيانة   بويلرات   33116   

 المركزية والراديترات  صيانة   بويلرات التدفئة    

صالح اجزاء المراجل البحرية 33117     صيانة وا 

صالح اجزاء المراجل البحرية      صيانة وا 

صالح االسلحة النارية  تشمل بنادق  الصيد وااللعاب  33118     صيانة وا 

صالح االسلحة النارية        (تشمل بنادق  الصيد وااللعاب)صيانة وا 

 االالت والمكائن الصناعيةإصالح    3312  

صيانة واصالح الماكنات غير االوتوماتيكية مثل ماكنات السفن  33121   
 والقطارات 
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صيانة واصالح الماكنات غير االوتوماتيكية مثل ماكنات السفن     
 والقطارات 

 اصالح وصيانة المضخات 33122   

 صيانة واصالح مضخات متصلة  او غير  بالمعدات    

 صيانة الصمامات    

 إصالح وصيانة أجهزة التعشيق وعناصر نقل الحركة 33123   

 إصالح وصيانة أجهزة التعشيق وعناصر نقل الحركة    

 إصالح وصيانة األفران للعمليات الصناعية 33124   

 إصالح وصيانة األفران للعمليات الصناعية    

 ناولةإصالح وصيانة معدات الرفع والم 33125   

 إصالح وصيانة معدات الرفع والمناولة    

 صيانة واصالح المعدات المكتبية 33126   

 إصالح وصيانة آالت األستنساخ    

 (حاسبات الكاشير) صيانة واصالح اجهزة تسجيل النقد    

 صيانة الحاسبات الكهربائية وغير الكهربائية    

 اصالح الطابعات    

 مكتبية اخرىصيانة معدات     

 إصالح وصيانة العدد اليدوية الكهربايئة 33127   

 إصالح وصيانة العدد اليدوية التي تعمل بالكهرباء    

 82صيانة الماكنات متخصصة الغرض في القسم  33128   

 إصالح وصيانة اآلالت المستخدمة في الغابات وقطع االشجار    

 ستخدم في تشكيل المعادن ولواحقهاإصالح وصيانة عدد اآلالت التي ت    

 صيانة واصالح الجرارات الزراعية    

 صيانة واصالح معدات الميثالورجيا    

 إصالح وصيانة اآلالت المستخدمة في البناء والتعدين     

إصالح وصيانة اآلالت التي تستخدم في تجهيز األغذية والمشروبات     
 والتبغ

التي تستخدم في إنتاج النسيج والملبوسات  إصالح وصيانة اآلالت    
 والمنتجات الجلدية
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 إصالح وصيانة اآلالت المستخدمة في صناعة الورق    

 صيانة الماكنات متخصصة الغرض  االخرى    

 اصالح وصينة االالت التجارية متعددة الغرض االخرى 33129   

تجميد والتبريد  إصالح وصيانة ثالجات العرض أو ثالجات البيع لل    
 واجهزة تكييف الهواء عدا المستخدمة في المنازل

 إصالح وصيانة الموازين باختالف أشكالها واستخداماتها    

 صيانة واصالح آالت البيع االوتوماتيكية    

 اصالح وصينة اآلالت  التجارية متعددة الغرض االخرى     

 يةإصالح المعدات اإللكترونية والبصر   3313  

 (862مجموعة )اصالح وصيانة معدات القياس واالختبار والمالحة  33131   

 إصالح وصيانة أجهزة ضبط محركات الطائرات    

 انبعاثات السيارات ،إصالح وصيانة معدات االختبار     

 إصالح وصيانة أدوات لألرصاد الجوية    

زيائية والكهربائية إصالح وصيانة أالت وأجهزة الختبار الخواص الفي    
 والكيماوية للمواد

 إصالح وصيانة أدوات المساحة    

 إصالح وصيانة أجهزة كشف االشعاعات و عدادات قياسها    

إصالح وصيانة األجهزة المستخدمة فى المالحة و الرصد الجوى لعلم     
طبيعة االرض و غيرها من االدوات و األجهزة ذات الصلة مثل ادوات 

ة و منها أجهزة قياس الزاويا تيودوليت و أدوات لالوتياندسيا أو المساح
للهيدرولوجيا و مقاييس لالبعاد و أجهزة للطيران االتوماتيكى وأدوات 

 للسيربا

إصالح وصيانة أجهزة قياس مقادير الكهرباء مثل مكشفات الذبذبات     
ات أدوات التحقق من التيار الراسيلوسكوبات ومحلالت الطيف و أدو 

التحقق من التيار الفولتية و المقاومة مزودة  أو غير مزودة  بجهاز 
 تسجيل

 إصالح وصيانة أجهزة الرادار و أجهزة التحكم الالسلكى عن بعد    

 إصالح وصيانة عدادات الكهرباء و عدادات امدادات المياه أو الغاز    
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اع أو الضغط أو إصالح وصيانة أدوات وأجهزة لقياس التدقق أو االرتف    
غيرذلك من المتغيرات فى السوائل أو الغازات مثل مقاييس الضغط 

 المانومتر

 إصالح وصيانة أجهزة كشف الكذب    

إصالح وصيانة ادوات مختبر المقاييس والموازين، وحاضنات،     
 .والمختبرات المتنوعة الخ

 إصالح وصيانة كشف الحركة    

 (مثل مسجالت الرحلة)ياس وتسجيل إصالح وصيانة معدات ق    

 إصالح وصيانة  اجهزة الرقابة البيئية والضبط اآللي لالجهزة    

 إصالح وصيانة أجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع    

 إصالح وصيانة أجهزة الكشف عن األلغام ، وللكشف عن المعادن    

 إصالح وصيانة أجهزة القياس الهوائية    

 ح وصيانة السبكتروميترزإصال    

 إصالح وصيانة اجهزة التحكم بالنار او اللهب    

 إصالح وصيانة اجهزة التحكم بالهيدروليك    

 إصالح وصيانة جهاز قياس نسبة الرطوبة    

 (باستثناء طبية)إصالح وصيانة موازين الحرارة في السائل الزجاجي      

قت و معدات تسجيل و قياس الفترات اصالح وصيانة معدات تسجيل الو     
الزمنية و عرضها عن طريق ساعة أو بعدد حركة الساعات أوبمحرك 

 الساعات الزمنية الكبيرة وغيرها –متزامن مثل عدادات موقف السيارات 

اصالح وصيانة مفاتيح التوقيت واالجهزة االخرى التي تشمل ساعات     
 للوقت  او المتزامنة مع الوقت

 الح وصيانة أجهزة الفحص المختلفة االخرى إص    

فرع )اصالح وصيانة معدات االشعاع والمعدات االلكترونية الطبية  33132   
8662) 

 اصالح وصيانة أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسى    

 اصالح وصيانة أجهزة فوق سمعية طبية    

 اصالح وصيانة أجهزة  تنظيم ضربات القلب    

 ح وصيانة االجهزة السمعية، سماعات االذن  اصال    
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 لرسم نبضات القلب( الكترو كاردجراف)اصالح وصيانة اجهزة     

 (اندوسكوب) كهربائية طبية  مناظيراصالح وصيانة معدات     

 اصالح وصيانة اجهزة الليزر الطبية    

اصالح وصيانة أجهزة و معدات تقوم على استخدام االشعة بأنواعها     
مثل اشعة بيتا و جاما و االشعة السينية واشعة الليزر الطبية سواء كانت 

 مخصصة لعالج االنسان أو الحيوان

 اصالح وصيانة سي تي سكانر    

 اصالح وصيانة بت سكانر    

 (ات تحليل الدمإصالح وصيانة أدوات تحليلية مثل  معد    

 8662اصالح وصيانة االجهزة والمعدات البصرية، فرع  33133   

 اصالح وصيانة النظارات المكبرة     

 (عدا  االلكتروني)إصالح وصيانة المجاهير الميكروسكوبات     

 اصالح وصيانة التلسكوبات     

 (عدا المستخدمة في االبصار)اصالح وصيانة مخروطات وعدسات     

اصالح وصيانة أجهزة و أدوات بصرية أخرى مثل المناظير المستخدمة     
 فى تحديد االهداف التى تركب على االسلحة و االالت أو األجهزة

 اصالح وصيانة أجهزة  عرض أشعة الليزر االحتفالية     

اصالح وصيانة أجهزة التصوير الفوتوغرافية المستخدمة فى التقاط     
 نة أو أجهزة التصوير  الرقمية الصور الساك

 واجهزة عرض الشرائح  ،اصالح وصيانة أجهزة العرض السينمائى    

 اصالح وصيانة اجهزة  عرض الشفافيات    

اجهزة مراقبة )اصالح وصيانة االجهزة البصرية للقياس والفحص     
 (الحريق، معدات التصوير الضوئي، معدات االكتشاف

 اجهزة بصرية لتحديد الموقعاصالح وصيانة     

 اصالح وصيانة ادوات بصرية بالضبط الميكانيكي    

 اصالح وصيانة األدوات البصرية المكبرة    

 إصالح المعدات الكهربائية  3314  

 إصالح وصيانة محوالت وموزعات الكهرباء 33141   
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 (التوزيعمحوالت )اصالح وصيانة منظمات  الفولتية للنقل والتوزيع      

 اصالح وصيانة محوالت فرعية لتوزيع الطاقة الكهربائية    

 اصالح وصيانة محوالت مصابيح الفلورسنت    

 اصالح وصيانة محوالت اجهزة اللحام    

إصالح وصيانة المحركات والمولدات الكهربائية متعددة االستخدامات  33142   
 8672الفرع 

 (عدا المولدات التوربينية)لدات اصالح وصيانة اطقم  المو     

 (عدا محركات  الحتراق الداخلي)اصالح وصيانة المحركات الكهربائية     

باستثناء التيار المتناوب لشحن البطاريات )تصنيع مولدات الطاقة     
 (ومحركات االحتراق الداخلي

 اصالح وصيانة اطقم محركات المولدات    

 لدوائر الكهربائيةاصالح وصيانة قاطعات ا    

 (لتوزيعها على مستوى الجهد)تصنيع مكثفات  تدفق للتيار     

 مناوبات  الطاقة الكهربائية)اصالح وصيانة مبدالت     

 لف المحركات على اسس صناعية    

 اصالح وصيانة لوحات التحكم في توزيع الطاقة الكهربائية    

 ..(عدا االزرار والكبسات) بائيةاصالح وصيانة مفاتيح الطاقة الكهر     

 اصالح وصيانة انابيب الجهزة لوحات المفاتيح الكهربائية    

 اصالح وصيانة الفيوزات الكهربائية    

 اصالح وصيانة  معدات تحويل الطاقة    

إصالح وصيانة أجهزة صناعة مجموعات توليد التيار الكهربائى     
 المستمر أو المتردد

 يانة واصالح البطارياتص 33143   

 اصالح وصيانة البطاريات السائلة أو الخاليا األولية    

 اصالح وصيانة البطاريات الجافة بأحجامها المختلفة    

 اصالح وصيانة المركمات الكهربائية وأجزائها    

اصالح وصيانة البطاريات الحامضية المكونة من رصاص أو نيكل     
 حديد وكاديوم أو نيكل أو
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 اصالح وصيانة بطاريات الليثيوم    

 اصالح وصيانة البطاريات القابلة للشحن    

 اصالح وصيانة بطاريات ذات خاليا رطبة    

 NICADاصالح وصيانة بطاريات     

 NIMH اصالح وصيانة بطاريات    

 إصالح وصيانة معدات اإلنارة 33144   

 والملفات الكهربائيةاصالح وصيانة قاطعات  الضوء     

 اصالح وصيانة مفاتيح الدوائر الكهربائية    

 اصالح وصيانة القوابس الكهربائية    

 اصالح وصيانة صناديق األسالك الكهربائية    

 اصالح وصيانة األنابيب واللوازم الكهربائية    

 اصالح وصيانة عواميد النقل واألجهزة    

ت السلكية غير الحاملة للتيار متضمنة صناديق اصالح وصيانة األدوا    
 الموصالت البالستيكية وما شابه ذلك

اصالح وصيانة  اجهزة مصابيح اإلضاءة لوسائل النقل مثل مصابيح     
 الطائرات والسيارات والمراكب والسفن

 (عدا اشارات المرور)اصالح وصيانة  معدات مصابيح إضاءة الشوارع     

 انة مجموعات إضاءة شجرة عيد الميالداصالح وصي    

 (كربيد،كهرباء، غاز، بنزين، كاز)اصالح وصيانة المنارات     

 اصالح وصيانة معدات االضاءة غير الكهربائية    

 اصالح وصيانة  الكشافات    

 اصالح وصيانة  معدات المواقد الكهربائية    

 اصالح وصيانة  معدات المصباح المكتبي    

 اصالح وصيانة  الثريات    

 اصالح وصيانة  معدات مصابيح السقوف     

 اصالح وصيانة شاحن البطاريات فى الحالة الصلبة    

 اصالح وصيانة أجهزة فتح وغلق األبواب الكترونيا    

 اصالح وصيانة األجراس الكهربائية    

 وق الصوتيةاصالح وصيانة ماكينات التنظيف التى تعمل باألشعة ف    
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 اصالح وصيانة المحوالت الصلبة ، المقومات الكهربية ، خاليا الوقود     

 (يو بي اس)اصالح وصيانة التجهيزات الكهربائية  للكهرباء المستمرة     

 (كبح اندفاع التيار)  اصالح وصيانة مكثفات االندفاع    

جموعات األسالك اصالح وصيانة أسالك المعدات واألسالك الممتدة وم    
 الكهربائية األخرى العازلة والموصلة

اصالح وصيانة أقطاب الجرافيت الكهربائية والكربون والموصالت     
 ومنتجات الكربون والجرافيت الكهربائية

 اصالح وصيانة مسارع الجسيمات    

وعوامل  وصيانة المكثفات الكهربائية والمقاومات والمكثفات اصالح    
 ماثلةتسريع م

 اصالح وصيانة المغناطيس الكهربائى    

اصالح وصيانة أجهزة التنبيه الكهربائية المستخدمة فى األغراض     
 المختلفة صفارات اإلنذار

 اصالح وصيانة اللوحات الكهربائية المستخدمة لتسجيل نتائج المباريات    

 اصالح وصيانة اإلشارات الكهربائية    

ة معدات اإلشارات الكهربائية المستخدمة فى تنظيم اصالح وصيان    
 المرور

اصالح وصيانة األجهزة العازلة لآلالت والمعدات عدا التجهيزات العازلة     
 المصنوعه من الخزف والصينى واللدائن

 أنشطة أخرى إلصالح وصيانة المعدات الكهربائية األخرى 33145   

هربائية متضمنة أدوات اللحام اصالح وصيانة معدات اللحام الك    
 المحمولة يدويا

 أنشطة أخرى إلصالح وصيانة المعدات الكهربائية األخرى    

 إصالح معدات النقل عدا المركبات ذات المحركات  3315  

 (عدا المحركات)اصالح  وصيانة دورية للسفن بانواعها  33151   

لزوارق والمراكب الشراعيه إصالح وصيانة السفن بانواعها والقوارب وا    
 ومنصات الحفر

 إصالح وصيانة قوارب النزهه الرياضية 33152   

 إصالح وصيانة قوارب النزهه الرياضية    



111 
 

 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

إصالح وصيانة  قاطرات وعربات السكك الحديد والترام والمعدات التى  33153   
 (عدا اعادة البناء او التحويل في المصانع) تسير على الخطوط

إصالح وصيانة  قاطرات وعربات السكك الحديد والترام والمعدات التى     
 (عدا اعادة البناء او التحويل في المصانع) تسير على الخطوط

عدا التحويل واعداة البناء ) إصالح وصيانة المركبات الجوية والفضائية 33154   
 (في المصانع

البناء  واعادةدا التحويل ع) إصالح وصيانة المركبات الجوية والفضائية    
 (في المصانع

 إصالح وصيانة محركات الطائرات 33155   

 إصالح وصيانة محركات الطائرات    

 إصالح وصيانة المركبات التى تجرها الحيوانات 33156   

 إصالح وصيانة المركبات التى تدفع باليد والتى تجرها الحيوانات    

وصيانة معدات النقل عدا المركبات ذات أنشطة أخرى إلصالح  33157   
 المحركات

أنشطة أخرى إلصالح وصيانة معدات النقل عدا المركبات ذات     
 المحركات

 إصالح المعدات األخرى  3319  

إصالح الشباك والحبال واألشرعة والقالع المستخدمة فى سفن الصيد  33191   
 وغيرها

والقالع المستخدمة فى سفن الصيد إصالح الشباك والحبال واألشرعة     
 وغيرها

 إصالح الحاويات المستخدمة فى تخزين االسمدة والمواد الكيميائية 33192   

 إصالح الحاويات المستخدمة فى تخزين االسمدة والمواد الكيميائية    

إصالح السقاالت الخشبية واسطوانات خشبية وبراميل الشحن  وما  33193   
 يماثلها

إصالح السقاالت الخشبية واسطوانات خشبية وبراميل الشحن  وما     
 يماثلها

 إصالح ماكنات االلعاب او غيرها من الماكنات التى تعمل بالعملة 33194   

 إصالح ماكنات االلعاب او غيرها من الماكنات التى تعمل بالعملة    

 اريخيةاصالح االرغون وغيرها من االدوات الموسيقية الت 33195   
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 اصالح االرغون وغيرها من االدوات الموسيقية التاريخية    

 أنشطة أخرى إلصالح معدات أخرى 33196   

 أنشطة أخرى إلصالح معدات أخرى    

 تركيب المعدات واآلالت الصناعية   332 

 تركيب المعدات واآلالت الصناعية  3320  

 ة في المصانع تركيب  اآلالت والمعدات الصناعي 33201   

 تركيب  اآلالت والمعدات الصناعية في المصانع     

 تركيب معدات ضبط العمليات الصناعية 33202   

 تركيب معدات ضبط العمليات الصناعية    

 تركيب المعدات الصناعية االخرى 33203   

 تركيب معدات االتصاالت    

 تلركيب اجهزة الكمبيوتر الكبيرة    

 كيب اجهزة االشعة  والمعدات الكهربائية الطبيةتر     

 تفكيك االالت والمعدات الضخمة 33204   

 تفكيك االالت والمعدات الضخمة    

 انشطة مصممي او مركبي الطواحين 33205   

 انشطة مصممي او مركبي الطواحين    

 تجهيز معدات الحفر  33206   

 تجهيز معدات الحفر     

 تركيب معدات صاالت البولنج 33207   

 تركيب معدات صاالت البولنج    

 تركيب المعدات الصناعية االخرى 33208   

 تركيب المعدات الصناعية االخرى    

       الباب دال

 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء        35

 (الكهربائية)توليد ونقل وتوزيع الطاقه       351 

 (الكهربائية)توليد ونقل وتوزيع الطاقه     3510  
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ديزل، بخاري،  نووي )تشغيل مرافق توليد الكهرباء من مصدر   35101   
 أو ما إلى ذلك( حراري، كهرومائية

راري، ديزل، بخاري،  نووي ح)تشغيل  مرافق توليد الكهرباء من مصدر      
 أو ما إلى ذلك( كهرومائية

تشغيل انظمة التوزيع وخطوط النقل من محطة التوليد الى نظام  35102   
 التوزيع

 تشغيل انظمة التوزيع وخطوط النقل من محطة التوليد الى نظام التوزيع    

من  (المكونة من اعمدة وخطوط واسالك)تشغيل شبكات التوزيع  35103   
 لى المستهلك النهائيمحطات التوزيع ا

من  (المكونة من اعمدة وخطوط واسالك)تشغيل شبكات التوزيع     
 محطات الوزيع الى المستهلك النهائي

 بيع الكهرباء للمستهلكين 35104   

 بيع الكهرباء للمستهلكين    

انشطة وكالء الطاقة لبيع وتوزيع الكهرباء عن طريق شبكات يقوم  35105   
 يلهاآخرون بتشغ

انشطة وكالء الطاقة لبيع وتوزيع الكهرباء عن طريق شبكات يقوم     
 آخرون بتشغيلها

 تشغيل عمليات نقل وتبادل الطاقة الكهربائية 35106   

 تشغيل عمليات نقل وتبادل الطاقة الكهربائية    

 إنتاج الغاز وتوزيعه من خالل االنابيب الرئيسية      352 

 الغاز وتوزيعه من خالل االنانيب الرئيسية إنتاج    3520  

انتاج الغاز من تحويل الفحم الى كربونات من المنتجات الزراعية او  35201   
 المخلفات

انتاج الغاز من تحويل الفحم الى كربونات من المنتجات الزراعية او     
 المخلفات

يق التنقية والخلط صنع وقود من الغاز  له قيمة حراراية محددة عن طر  35202   
 وعمليات اخرى مع غازات مختلفة بينها الغاز الطبيعي

صنع وقود من الغاز  له قيمة حراراية محددة عن طريق التنقية والخلط     
 وعمليات اخرى مع غازات مختلفة بينها الغاز الطبيعي
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 نقل وتوزيع الغاز عن طريق شبكة  انابيب رئيسية  35203   

 الغاز عن طريق شبكة  انابيب رئيسية  نقل وتوزيع    

 بيع الغاز الى المستهلك عن طريق االنابيب الرئيسية 35204   

 بيع الغاز الى المستهلك عن طريق االنابيب الرئيسية    

 انشطة الوسطاء لبيع الغاز  في شبكات التوزيع يقوم اآلخرون بادارتها 35205   

 ي شبكات التوزيع يقوم اآلخرون بادارتهاانشطة الوسطاء لبيع الغاز  ف    

 انشطة التبادل  والنقل السلعي للوقود الغازي 35206   

 انشطة التبادل  والنقل السلعي للوقود الغازي    

 امدادات البخار والهواء المكيف      353 

 امدادات البخار والهواء المكيف    3530  

والمياه الساخنة للتدفئة وتوليد الطاقة إنتاج وجمع وتوزيع البخار  35301   
 والغراض مختلفة 

إنتاج وجمع وتوزيع البخار والمياه الساخنة للتدفئة وتوليد الطاقة     
 والغراض مختلفة 

 إنتاج وتوزيع الهواء المبرد 35302   

 إنتاج وتوزيع الهواء المبرد    

 د إنتاج وتوزيع الماء المبرد الغراض التبري 35303   

 إنتاج وتوزيع الماء المبرد الغراض التبريد     

 انتاج الثلج  35304   

 (الغراض التبريد)انتاج الثلج بما فيه الثلج للطعام وغير الطعام      

       الباب هاء

 امدادات المياه وانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعالجتها

 زيع المياهتجميع و معالجة وتنقية وتو         36

 تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه      360 

 تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه    3600  

 جمع المياه من االنهار والبحيرات واالبار  الخ 36001   

 جمع المياه من االنهار والبحيرات واالبار  الخ    

 جمع مياه االمطار  36002   
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 طار جمع مياه االم    

 تنقية المياه إلغراض توزيعها 36003   

 تنقية المياه لإلغراض توزيعها    

 تحليه مياه البحر أو المياه الجوفية إلنتاج الماء العذب كغرض رئيسي 36004   

 تحليه مياه البحر أو المياه الجوفية إلنتاج الماء العذب كغرض رئيسي    

 توزيع المياه 36005   

 المياه بواسطة االنابيبتوزيع     

 توزيع المياه بواسطةالشاحنات او وسائل  اخرى    

 تشغيل قنوات الري 36006   

 تشغيل قنوات الري    

 معالجة المياه الغراض الصناعية وغيرها 36007   

 معالجة المياه الغراض الصناعية وغيرها    

 الصرف الصحي         37

 الصرف الصحي       370 

 الصرف الصحي     3700  

 تشغيل  شبكات الصرف الصحي او معالجة الصرف الصحي  37001   

 تشغيل  مرافق  وشبكات الصرف الصحي او معالجة الصرف الصحي     

 جمع ونقل المياه العادمة  االنسانية او الصناعية او مياه االمطار  37002   

ة او الصناعية او مياه االمطار  عن جمع ونقل المياه العادمة  االنساني    
 طريق شبكة المجارير

جمع ونقل المياه العادمة االنسانية او الصناعية او مياه االمطار  عن     
 طريق تجميعها في خزانات ونقلها بوسائل نقل او طرق اخرى

تفريغ وتنظيف اماكن تجميع المجارير وتقديم الخدمة الكيماوية  37003   
 للحمامات

 تفريغ وتنظيف اماكن تجميع المجارير وتقديم الخدمة الكيماوية للحمامات    

تشمل  المياه العادمة من االنسان او الصناعة  )معالجة المياه العادمة  37004   
بواسطة العمليات المادية والحيوية ( اوحمامات السباحة وما اليها

 والكيميائية
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لمياه العادمة من االنسان او الصناعة  تشمل  ا)معالجة المياه العادمة      
بواسطة العمليات المادية والحيوية ( اوحمامات السباحة وما اليها

 والكيميائية

 صيانة وتنظيف البالوعات والخزانات واالنابيب  37005   

 صيانة وتنظيف البالوعات والخزانات واالنابيب     

 ريفها واسترجاع الموادانشطة جمع النفايات ومعالجتها وتص        38

 جمع النفايات      381 

 جمع النفايات غير الخطرة    3811  

 في المنطقة المحلية( القمامة)جمع النفايات غير الخطرة الصلبة    38111   

جمع القمامة من المنازل والمكاتب بالسالل او الحاويات وقد تشمل مواد     
 مختلطة

 (اعادة الصنع)قابلة للتدوير جمع المخلفات ال 38112   

 (اعادة الصنع)جمع المخلفات القابلة للتدوير     

 جمع زيوت الطبخ والدهون المستعملة 38113   

 جمع زيوت الطبخ والدهون المستعملة    

 جمع القمامة من سالل  القمامة في المحالت العامة 38114   

 ت العامةجمع القمامة من سالل  القمامة في المحال    

 جمع مخلفات الهدم والبناء 38115   

 جمع  مخلفات الهدم والبناء    

 جمع ونقل االنقاض مثل مخلفات اغصان االشجار والركام 38116   

 جمع ونقل االنقاض مثل مخلفات اغصان االشجار والركام    

 جمع مخلفات معامل النسيج 38117   

 جمع مخلفات معامل النسيج    

 تشغيل محطات نقل النفايات غير الخطرة 38118   

 تشغيل محطات نقل النفايات غير الخطرة    

 جمع النفايات الخطرة    3812  

 جمع النفايات الخطرة 38121   

 جمع الزيوت المستعملة من الكراجات والمصانع     

 جمع المخلفات البيولوجية الخطرة    
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 لةجمع البطاريات المستعم    

 تشغيل محطات نقل النفايات الخطرة 38122   

 تشغيل محطات نقل النفايات الخطرة    

 معالجة النفايات وتصريفها      382 

 معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها    3821  

 تشغيل اماكن القاء النفايات غير الخطرة بهدف التخلص منها 38211   

 فايات غير الخطرة بهدف التخلص منهاتشغيل اماكن القاء الن    

 التخلص من النفايات غير الخطرة 38212   

التخلص من النفايات غير الخطرة عن طريق الحرق مع او بدون     
 استغاللها الستخراج الطاقة او الغازات وما الى ذلك

التخلص من النفايات غير الخطرة عن طريق الدفن او طرق اخرى مع     
 ستغاللها الستخراج الطاقة او الغازات وما الى ذلكاو بدون ا

 معالجة النفايات العضوية للتخلص منها  38213   

 معالجة النفايات العضوية للتخلص منها     

 انتاج السماد العضوي من النفايات 38214   

 انتاج السماد العضوي من النفايات    

 ص منهامعالجة النفايات الخطرة والتخل    3822  

 تشغيل مرافق معالجة النفايات الخطرة 38221   

 تشغيل مرافق معالجة النفايات الخطرة    

 معالجة الحيوانات الميتة المسممة وغيرها من النفايات الملوثة 38222   

 معالجة الحيوانات الميتة المسممة وغيرها من النفايات الملوثة    

 حرق النفايات الخطرة 38223   

 حرق النفايات الخطرة    

 التخلص من السلع المستعملة مثل الثالجات لتقليل النفايات الضارة 38224   

 التخلص من السلع المستعملة مثل الثالجات لتقليل النفايات الضارة    

 معالجة النفايات المشعة وتصريفها  وتخزينها 38225   

مثل تلك التي تتحلل اثناء معالجة الفضالت المشعة من المستشفيات     
 النقل للتخلص منها 
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 تغليف وتجهيز النفايات النووية ومعالجتها  لتخزينها    

 استرجاع المواد       383 

 استرجاع المواد     3830  

 استرجاع المواد من النفايات 38301   

          فصل وفرز المواد القابلة لالسترجاع من  النفايات غير الخطرة     
 (القمامة)

فصل وفرز المواد المختلطة القابلة لالسترجاع من القمامة او النفايات     
 مثل الورق والبالستك وعلب العصير  وتصنيفها

عادة تشكيلها   38302    تجهيز ومعالجة النفايات المعدنية وغير المعدنية وا 
 و الكيماويالنتاج مواد أوليه ثانوية باستخدام التحويل الميكانيكي ا

السحق الميكانيكي وتصنيف النفايات المعدنية مثل السيارات المستعملة     
 والغساالت والدراجات

تفكيك السيارات والحاسبات والتليفزيونات واألجهزة األخرى بغرض     
 استرجاع المواد

 الضغط الميكانيكي للقطع الحديدية الكبيرة مثل عربات السكة الحديد    

 طيع النفايات المعدنية والسيارات المنتهية خدماتهاتق    

طرق أخرى من المعالجة الميكانيكية لتخفيض حجم النفايات المعدنية     
 بالضغط

 تفكيك وتحطيم السفن     

 استرداد المعادن من النفايات الفوتوغرافية مثل األفالم الفوتوغرافية    

ت المستعملة  إلنتاج مواد خام تجهيز ومعالجة المطاط مثل االطارا    
 ثانوية

فرز تجهيز أو معالجة البالستيك بجميع أنواعه إلنتاج ماده خام ثانوية      
 النتاج االنابيب واواني الزهور وما شابه

معالجة النفايات البالستيكية والمطاطية للحصول على حبيبات بالستيكية     
 منها

 سحق وتنظيف وتصنيف الزجاج    

سحق وتنظيف وتصنيف النفايات األخرى مثل مخلفات البناء للحصول     
 على مواد خام ثانوية

 معالجة الزيوت والدهون الناتجة بعد عمليات الطبخ إلي مواد أوليه ثانوية    
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معالجة نفايات المواد الغذائية األخرى مثل التبغ والشراب إلي المواد     
 األولية الثانوية

 شطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى أن        39

 أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى       390 

 أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى     3900  

 أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى  39000   

لموقع او غير ذلك با ستخدام إزالة تلوث التربة والمياه الجوفية سواء با    
 الوسائل الكيميائية والميكانيكية 

 تطهيرالمواقع والمنشات الصناعية والمنشات النووية    

تنظيف وتطهير المياه السطحية بعد حوادث التلوث عن طريق جمع      
 الملوثات او استخدام الكيماويات

دة على اليابسة وفي تنظيف  بقع الزيت وأسباب التلوث األخرى المتول    
 مياه البحار والمحيطات

 ازالة االسبست  والطالء الرصاصي او غيرها من المواد السامة     

 (بما في ذلك تفجيرها) ازالة االلغام     

 وسائل أخرى متخصصة لمكافحة التلوث     

       الباب واو

 االنشاءات

 تشييد المباني        41

 مبانيتشييد ال      410 

 تشييد المباني    4100  

 تشييد المباني السكنية  بانواعها 41001   

 اسرة واحدة -تشييد مباني  سكنية مفردة     

   تشمل مباني متعددة )متعددة االسر  -تشييد مباني سكنية متعددة     
 (الطوابق

 تشييد المباني غير السكنية 41002   

 للمصانع والورش الختشييد المباني الصناعية     

 تشييد المباني التعليمية المدارس والجامعات ومراكز التدريب    

 (مراكز التسوق، المحالت التجارية )تشييد المباني التجارية     
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 تشييد مباني المطارات    

 تشييد المالعب الرياضية ومرافق الرياضة الداخلية    

 ت والمراكز الطبية الختشييد االبنية الصحية المستشفيا    

 تشييد المساجد والكنائس ودور العبادة    

 تشييد الفنادق والقرى السياحية    

 تشييد المطاعم ومحالت االكل السريع    

 تشييد الكازينوهات والمقاهي     

 تشييد المزارع المختلفة    

 االرض بما فيها  مواقف تحت( كراجات)تشييد ساحة وقوف السيارات     

 تشييد المخازن    

تركيب البناء )تجميع واقامة االنشاءات سابقة الصنع في موقع العمل  41003   
 (الجاهز

 تجميع واقامة االنشاءات سابقة الصنع في موقع العمل     

 ترميم المباني السكنية وغير السكنية 41004   

 ترميم المباني السكنية وغير السكنية    

 م المباني التاريخيةترمي    

 الهندسة المدنية        42

 انشاء الطرق و خطوط سكك الحديد      421 

 انشاء الطرق و خطوط سكك الحديد    4210  

انشاء طرق السيارات والطرق السريعة وغيرها من طرق السيارات   42101   
 والمشاة

رق السيارات انشاء طرق السيارات والطرق السريعة وغيرها من ط     
 والمشاة

 (االعمال السطحية)اعمال رصف الطرق   42102   

 (فرش االسفلت) رصف الطرق    

 وضع الطالء والعالمات على الطرق    

صالح حواجز األمان المرورية ووضع عالمات للطرق      تشييد وا 

 بناء الجسور بما فيها جسور الطرق السريعة والمعلقة 42103   

 الجسور بما فيها جسور الطرق السريعة والمعلقة بناء    
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 انشاء االنفاق  42104   

 انشاء االنفاق     

 انشاء  خطوط السكك الحديدية ومترو االنفاق 42105   

 انشاء  خطوط السكك الحديدية ومترو االنفاق    

 انشاء مدارج المطارات 42106   

 انشاء مدارج المطارات    

 نشاء المرافق العامةا      422 

 انشاء المرافق العامة    4220  

 تشييد منشآت الهندسة المدنية 42201   

 إنشاء خطوط أنابيب النفط الخام خارج المناطق الحضرية    

 إنشاء شبكات أنابيب الغاز الطبيعي خارج المناطق الحضرية    

 إنشاء خطوط نقل الكهرباء خارج المناطق الحضرية    

 إنشاء الخطوط الرئيسية لتوزيع المياه خارج المناطق الحضرية    

 إنشاء خطوط االتصاالت خارج المناطق الحضرية    

 إنشاء خطوط أنابيب النفط الخام  داخل المناطق الحضرية    

 إنشاء شبكات أنابيب الغاز الطبيعي داخل المناطق الحضرية    

 ل المناطق الحضريةإنشاء خطوط نقل الكهرباء داخ    

 إنشاء خطوط االتصاالت داخل المناطق الحضرية    

 إنشاء الخطوط الرئيسية لتوزيع المياه داخل المناطق الحضرية    

 انشاء شبكات الري     

 انشاء الخزانات    

 تشييد منشآت الهندسة المدنية االخرى 42202   

 صالحانشاء شبكات الصرف الصحي، بما فيها اال    

 إنشاء محطات الصرف الصحي    

 انشاء محطات الضخ     

 إنشاء محطات الطاقة الكهربائية     

 حفر آبار المياه 42203   

 حفر آبار المياه    
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 تشييد مشروعات الهندسة المدنية األخرى      429 

 تشييد مشروعات الهندسة المدنية األخرى    4290  

 رافق الصناعية عدا المبانيتشييد الم 42901   

 انشاء معامل التكرير    

 انشاء المصانع  الكيماوية    

 تشييد مشروعات الهندسة المدنية األخرى 42902   

انشاء المجاري المائية والموانيء واالشغال المتعلقة باالنهار وموانيء     
 الترفيه والرياضة

 إنشاء الخزانات والسدود    

 الممرات المائيهتطهير     

 أنشطة أخرى للمشروعات الهندسية    

 اعمال انشائية عدا المباني 42903   

 إنشاء المرافق الرياضية الخارجية    

 (اضافة طرق وبنية تحتية)فرز وتقسيم واستصالح االراضي    42904   

 (اضافة طرق وبنية تحتية)فرز وتقسيم واستصالح االراضي       

 أنشطة التشييد المتخصصة        43

عداد وتحضير المواقع      431   اعمال الهدم وا 

 الهدم    4311  

 هدم وتدمير المباني والتركيبات وغيرها من اإلنشاءات 43110   

 هدم وتدمير المباني والتركيبات وغيرها من اإلنشاءات    

 إعداد  وتحضير الموقع    4312  

 البناءتنظيف مواقع  43121   

 تنظيف مواقع البناء    

تجريف مواقع االنشاءات واعمال الردم والتسوية ونقل التراب والحفر    43122   
 ونسف  وازالة الصخور وغيرها من األعمال المتصلة بإعداد الموقع

تجريف مواقع االنشاءات واعمال الردم والتسوية ونقل التراب والحفر       
 غيرها من األعمال المتصلة بإعداد الموقعونسف وازالة الصخور و 

 اعمال الحفر والحفر االختباري لإلغراض الجيولوجية والجيوفزيائية 43123   

 اعمال الحفر والحفر االختباري لإلغراض الجيولوجية والجيوفزيائية    
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 التحضيرات لالنشطة التعدينية 43124   

ر والتحضير للمواقع التعدينية عدا ازالة االحمال الزائدة واعمال التطوي    
 مواقع الغاز والنفط 

 اعمال الصرف لموقع المباني 43125   

 اعمال الصرف لموقع المباني    

 اعمال  الصرف لالراضي الزراعية والحرجية  43126   

 اعمال  الصرف لالراضي الزراعية والحرجية     

 سباكة وأنشطة التركيبات اآلخرىأنشطة التركيبات الكهربائية وال      432 

 التركيبات الكهربائية    4321  

 تركيبات االسالك والتمديدات  الكهربائية 43211   

 مد االسالك والتمديدات     

 تركيبات انظمه اإلضاءة     

 تركيب اسالك  االتصاالت السلكية للمباني    

فزيوني بما فيها  اسالك مد شبكات الحاسوب واسالك الكابل التل 43212   
 االلياف البصرية والساتاليت 

مد شبكات الحاسوب واسالك  الكابل التلفزيوني  بما فيها  اسالك     
 االلياف البصرية

 تركيب االطباق الالقطة     

 تركيب انظمة االنذار 43213   

 تركيبات أجهزة إنذار الحريق     

 تركيبات أجهزة إنذار لسرقة    

 تركيب انظمه اإلضاءة واإلشارات الكهربائيه فى الطرق  43214   

 تركيب انظمه اإلضاءة واإلشارات الكهربائيه فى الطرق     

 تركيب انظمه اإلضاءة لمدارج المطارات 43215   

 تركيب انظمه اإلضاءة لمدارج المطارات    

ما في ذلك تمديدات تركيب االجهزة الكهربائية واالجهزة المنزلية ب 43216   
 التدفئة االرضية
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تركيب االجهزة الكهربائية واالجهزة المنزلية بما في ذلك تمديدات التدفئة     
 االرضية

 اعمال السباكة والتدفئة وتكييف  الهواء    4322  

 (كهرباء، غاز، نفط)تركيب  انظمه التدفئة  43221   

 (نفط كهرباء ، غاز،)تركيب  انظمه التدفئة     

 تركيب االفران وابراج التبريد 43222   

 تركيب االفران وابراج التبريد    

 تركيب السخانات الشمسية 43223   

 تركيب السخانات الشمسية    

 تركيب معدات السباكة والصرف الصحي 43224   

 تركيب معدات السباكة والصرف الصحي    

 وتكييف الهواء ومجاريها تركيب انظمة ومعدات تبريد  43225   

 تركيب انظمة ومعدات تبريد وتكييف الهواء ومجاريها     

 تركيب وتمديد انظمه الغاز 43226   

 تركيب وتمديد انظمه الغاز    

 تركيب  انابيب البخار 43227   

 تركيب  انابيب البخار    

 تركيب انظمه رشاشات مقاومة الحريق 43228   

 ظمه رشاشات مقاومة الحريقتركيب ان    

 تركيب انظمه رشاشات الحدائق وتركيبات وصالت االعمال المذكورة    43229   

 تركيب انظمه رشاشات الحدائق    

 تركيب مجاري ووصالت  لالعمال المذكورة     

 تركيبات انشائية اخرى    4329  

 تركيب المصاعد والساللم المتحركة  43291   

 ب المصاعد والساللم المتحركة تركي    

 تركيب األبواب ذاتية الحركة والدوارة 43292   

 تركيب األبواب ذاتية الحركة والدوارة    

 تركيب موصالت االضاءة الكهربائية  43293   
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 تركيب موصالت االضاءة الكهربائية     

 تركيب انظمه الشفط والتنظيف 43294   

 والتنظيف تركيب انظمه الشفط    

 تركيب أعمال عزل الصوت والحرارة 43295   

 تركيب أعمال عزل الصوت والحرارة    

 اكمال وتشطيب المباني      433 

 اكمال وتشطيب المباني    4330  

اعمال القصارة وطالء الجدران الداخلية والخارجية للمباني بما فيها   43301   
 الخرىاعمال التجصيص  ومواد التغطية ا

اعمال القصارة وطالء الجدران الداخلية والخارجية للمباني بما فيها      
 اعمال التجصيص  ومواد التغطية االخرى

والشبابيك واطر االبواب والشبابيك سواء ( عدا الدوارة)تركيب االبواب  43302   
 (تركيب فقط وليس صناعة) من الخشب او أي مواد اخرى

والشبابيك واطر االبواب والشبابيك سواء من ( عدا الدوارة)تركيب االبواب     
 الخشب او أي مواد اخرى

 تركيب المطابخ والساللم وتجهيزات المحالت واالثاث حسب الطلب 43303   
   (تركيب فقط وليس صناعة)

 تركيب المطابخ والساللم  وتجهيزات المحالت حسب الطلب     

 تركيب االثاث     

لتشطيب الداخلي مثل تغطية السقوف والجدران بالخشب وتركيب ا 43304   
 القواطع المتحركة

التشطيب الداخلي مثل تغطية السقوف والجدران بالخشب وتركيب     
 القواطع المتحركة

 تركيبات االرضيات  والجدران بالبالط او خالفه  43305   

 دران والمواقدتركيب البالط  والسراميك  والحجر لالرضيات والج     

 تركيب األرضيات الخشبية     

 تركيب السجاد واغطية االرضيات المصنوعة من المطاط او البالستك    

 تغطية  االرضيات والجدران بالرخام  او الجرانيت     

 لصق ورق الجدران    
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 طالء المباني من الداخل والخارج 43306   

 جطالء المباني من الداخل والخار     

 طالء منشآت الهندسة المدنية  43307   

 طالء منشآت الهندسة المدنية     

 تركيب الزجاج  والمرايا  الخ 43308   

 تركيب الزجاج  والمرايا  الخ    

 أنشطة أخرى لتشطيب المباني غير مصنفة في موضع آخر 43309   

 تنظيف البنايات الجديدة بعد البناء    

بات الداخلية للمحالت والدكاكين والمعامل والبيوت المتنقلة عمل التركي    
 والمراكب

 أنشطة أخرى لتشطيب المباني    

 أنشطة التشييد المتخصصة األخرى      439 

 أنشطة التشييد المتخصصة األخرى    4390  

التشييد المتخصصة في جانب واحد مشترك بين مختلف  انشطة 43901   
 ج الى خبرةاالنشاءات وتحتا

 تشييد االساسات بما فيها دق الخوازيق    

 تركيب أعمال عزل الرطوبة والماء    

 تركيب اجهزة ازالة الرطوبة من المباني    

 الحفر العمودي    

 تركيب الهياكل المعدنية غير المصنعة ذاتياً      

 تجهيز حديد التسليح للصب المسلح    

 فى البناءصف الطوب واألحجار     

 اتغطية اسقف المباني    

 (عدا االستئجار)تركيب السقاالت  للبناء او فكها     

 نصب المداخن واالفران الصناعية     

األعمال التي تتطلب الى مهارات متخصصة كالتسلق  اوالعمل في     
 االرتفاعات العالية واستخدام األجهزة المتعلقة بذلك

 االرض االعمال تحت 43902   
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 االعمال تحت االرض    

 إنشاء حمامات السباحة الخارجية 43903   

 إنشاء حمامات السباحة الخارجية    

 تنظيف المباني من الخارج بالبخار او الرمل  43904   

 تنظيف المباني من الخارج بالبخار او الرمل     

 تأجير االوناش مع مشغلها 43905   

 مع مشغلها تأجير االوناش    

       الباب زاي  

 واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية( التجزئة ) تجارة الجملة والمفرد 

واصالح المركبات ذات المحركات ( التجزئة)تجارة الجملة والمفرد         45
 والدراجات النارية

 بيع المركبات ذات المحركات       451 

 ركبات ذات المحركات بيع الم    4510  

 البيع  بالجملة او التجزئة للمركبات الجديدة  45101   

البيع بالجملة او التجزئة لسيارات الركوب بما فيها السيارات المتخصصة     
 الجديدة مثل سيارات االسعاف والحافالت الصغيرة

 تالبيع بالجملة او التجزئة للشاحنات والمقطورات واشباه المقطورا    
 الجديدة

او التجزئة للمركبات التي تستخدم في التخييم مثل  البيع بالجملة    
 الجديدة الكرافانات والبيوت المتنقلة ذات الموتور

 -الندكروز: مثال) البيع بالجملة او التجزئة لسيارات الطرق الوعرية    
 الجديدة  (الخ...باترول-جيب

 للمركبات المستعملة البيع  بالجملة او التجزئة  45102   

البيع بالجملة او التجزئة لسيارات الركوب بما فيها السيارات المتخصصة     
 مثل سيارات االسعاف والحافالت الصغيرة المستعملة

البيع بالجملة او التجزئة للشاحنات والمقطورات واشباه المقطورات     
 المستعملة
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لتي تستخدم في التخييم مثل البيع بالجملة او التجزئة للمركبات ا    
 الكرافانات والبيوت المتنقلة ذات الموتور المستعملة

 -الندكروز: مثال)البيع بالجملة او التجزئة لسيارات الطرق الوعرية     
 المستعملة( الخ...باترول-جيب

 (التجزئة)وكالء العمولة في تجارة السيارات جمله ومفرد  45103   

 (التجزئة)ي تجارة السيارات جمله ومفرد وكالء العمولة ف    

 بيع السيارات بالمزاد العلني  45104   

 بيع السيارات بالمزاد العلني     

صالح المركبات ذات المحركات      452   صيانة وا 

صالح المركبات ذات المحركات    4520    صيانة وا 

 اصالح ميكانيك السيارات 45201   

 لسياراتاصالح ميكانيك ا    

 اصالح كهرباء السيارات 45202   

 اصالح كهرباء السيارات    

 اصالح هياكل ودهان السيارات 45203   

 اصالح هياكل السيارات    

 دهان السيارات    

 معالجة الصدأ    

 إصالح اطارات السيارات   45204   

 وتبديلها إصالح اطارات السيارات الداخلية والخارجية وتركيبها     

 اصالح كاربوريتر  ونظم الحقن االكتروني للسيارات 45205   

 اصالح كاربوريتر  ونظم الحقن االكتروني للسيارات    

 اصالح زجاج السيارات 45206   

 اصالح زجاج السيارات    

 السياراتوتغيير زيوت غسل وتلميع وتشحيم   45207   

 يوت السياراتغسل وتلميع وتشحيم وتغيير ز      

 إصالح وتنظيف الراديتر  45208   

 إصالح وتنظيف الراديتر     
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 اصالحات اخرى للسيارات 45209   

 اصالح اجزاء السيارات االخرى    

 اصالح مقاعد السيارات     

 اصالح او معايرة ميزان الستيرنج     

 تركيب قطع للسيارات كاكسسوارات وليست قطع اساسية    

 بيع قطع غيار واكسسوارات المركبات ذات المحركات       453 

 بيع قطع غيار واكسسوارات المركبات ذات المحركات     4530  

 تجارة الجملة والتجزئة في االطارات الخارجية والداخلية المطاطية  45301   

 تجارة الجملة والتجزئة في االطارات الخارجية والداخلية المطاطية     

في شمعات االحتراق والبطاريات واالجزاء  تجارة الجملة والتجزئة 45302   
 الكهربائية للسيارات 

تجارة الجملة والتجزئة في شمعات االحتراق والبطاريات واالجزاء     
 الكهربائية للسيارات 

 تجارة الجملة والتجزئة إلكسسوارات السيارات  45303   

 إلكسسوارات السيارات  تجارة الجملة والتجزئة    

 ( الجديدة والمستعملة )تجارة الجملة والتجزئة في قطع غيار السيارات  45304   

 تجارة الجملة والتجزئة في قطع غيار السيارات     

صالح الدراجات النارية وقطع غيارها واإلكسسوارات       454  بيع  وصيانة وا 
 المتصلة بها  

صالح الدراجات النارية وقطع غيارها واإلكسسوارات بيع  وصيانة     4540   وا 
 المتصلة بها  

تجارة الجملة والتجزئة في الدراجات النارية بما فيها الدراجات النارية  45401   
 ذات الثالث عجالت 

تجارة الجملة والتجزئة في الدراجات النارية بما فيها الدراجات النارية ذات     
 الثالث عجالت 

بما )تجارة الجملة والتجزئة لإلكسسوارات وقطع غيار الدراجات النارية  45402   
 (فيها البيع بالعمولة
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بما )تجارة الجملة والتجزئة لإلكسسوارات وقطع غيار الدراجات النارية     
 (فيها البيع بالعمولة

صالح الدراجات النارية 45403     صيانة وا 

صالح الدراجات الناري      ةصيانة وا 

 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  

انشطة وكالء البيع والشراء بالعمولة وجميع التجار الذين يشتغلون   46101   
 لحساب آخرين

الوكالء الذين يعملون ببيع الخامات الزراعية  والحيوانات الحية وخامات     
 االنسجة والمنتجات شبه كاملة الصنع

الوكالء الذين يعملون ببيع الوقود والمعادن والكيماويات الصناعية بما     
 فيها االسمدة

 غالوكالء الذين يعملون ببيع المواد الغذائية والمشروبات والتب    

الوكالء الذين يعملون ببيع المنسوجات والمالبس والفرو واالحذية     
 والبضائع الجلدية

 الوكالء الذين يعملون ببيع االخشاب ومواد البناء    

الوكالء الذين يعملون ببيع المعدات بما فيها االجهزة المكتبية والحواسيب     
 والمعدات الصناعية والسفن والطائرات

 الء الذين يعملون ببيع االثاث واالجهزة  واالدوات المنزليةالوك    

تجار الجملة اآلخرون ويكون عملهم غالبا هو التوفيق بين البائعين  46102   
والمشترين أو القيام بمعامالت تجاريه باسم بائع رئيسي  وتشمل 

 التجارة بواسطة االنترنت

و التوفيق بين البائعين تجار الجملة اآلخرون ويكون عملهم غالبا ه    
والمشترين أو القيام بمعامالت تجاريه باسم بائع رئيسي  وتشمل التجارة 

 بواسطة االنترنت

 انشطة دورالبيع بالمزاد العلني بالجملة  46103   

 انشطة دورالبيع بالمزاد العلني بالجملة     
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 لحيةالبيع بالجملة للمواد الخام الزراعية والماشية ا      462 

 البيع بالجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحية    4620  

 البيع بالجملة للحبوب والبذور 46201   

 البيع بالجملة للحبوب والبذور    

 البيع بالجملة للثمار الزيتية 46202   

 البيع بالجملة للثمار الزيتية    

 البيع بالجملة للزهور والنباتات 46203   

 البيع بالجملة للزهور والنباتات    

 البيع بالجملة للتبغ غير المصنع 46204   

 البيع بالجملة للتبغ غير المصنع    

 البيع بالجملة للحيوانات الحية 46205   

 البيع بالجملة للحيوانات الحية    

 البيع بالجملة للجلود والصالل 46206   

 لالبيع بالجملة للجلود والصال    

 البيع بالجملة للجلود المدبوغة  46207   

 البيع بالجملة  للجلود المدبوغة     

 البيع بالجملة للمخلفات والنفايات الزراعية لالستعمال كعلف للحيوانات  46208   

 البيع بالجملة للمخلفات والنفايات الزراعية لالستعمال كعلف للحيوانات     

 لألغذية والمشروبات والتبغ البيع بالجملة      463 

 البيع بالجملة لألغذية والمشروبات والتبغ    4630  

 بيع الفواكه والخضار بالجملة 46301   

 بيع الفواكه والخضار بالجملة    

 بيع  منتجات األلبان والبيض بالجملة 46302   

 بيع  منتجات األلبان والبيض بالجملة    

 واللحوم ومنتجاتها بالجملةبيع االسماك  46303   

 بيع االسماك واللحوم ومنتجاتها بالجملة    

 بيع الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بالجملة 46304   

 بيع الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بالجملة    
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 بيع السكر والشيكوالتة والمنتجات السكرية ومنتجات المخابز بالجملة 46305   

 بيع السكر والشيكوالتة والمنتجات السكرية ومنتجات المخابز بالجملة     

 بيع المشروبات بالجملة 46306   

 بيع المشروبات بالجملة    

 بيع القهوة والشاي والكاكاو والبهارات  بالجملة 46307   

 بيع القهوة والشاي والكاكاو والبهارات  بالجملة    

 بغ بالجملةبيع منتجات الت 46308   

 بيع منتجات التبغ بالجملة    

 بيع  االغذية االخرى بالجملة  46309   

 شراء الخمور بالجملة وتعبئتها دون تحويل    

 بيع اغذية الحيوانات بالجملة    

 بيع  االغذية االخرى بالجملة     

 بيع   السلع المنزلية بالجملة      464 

 والملبوسات واألحذية بالجملة بيع  المنسوجات    4641  

 بيع خيوط الغزل بالجملة 46411   

 بيع خيوط الغزل بالجملة    

 بيع االقمشة بالجملة  46412   

 بيع االقمشة بالجملة     

 بيع المفروشات المنزلية بالجملة 46413   

 بيع المفروشات المنزلية بالجملة    

 لبسط بالجملةبيع السجاد والموكيت وا 46414   

 بيع السجاد والموكيت والبسط بالجملة    

 بالجملة( الخ...االبر، الخيوط،)بيع مستلزمات الخياطة   46415   

 بالجملة( الخ...االبر، الخيوط،)بيع مستلزمات الخياطة      

 بيع المالبس بما فيها المالبس الرياضية بالجملة 46416   

 المالبس الرياضية بالجملةبيع المالبس بما فيها     

المناديل، ربطات  القفازات،)بيع ملحقات المالبس بالجملة  46417   
 (الخ...العنق،

 (الخ...القفازات، المناديل، ربطات العنق،)بيع ملحقات المالبس بالجملة     
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 بالجملة بيع االحذية 46418   

 بيع االحذية بالجملة    

 االخرى بالجملةبيع  المنسوجات  46419   

 بيع االصناف المصنوعة من الفرو     

 بيع المظالت بالجملة    

 بيع  السلع المنزلية األخرى بالجملة    4649  

 بيع االثاث المنزلي بالجملة 46491   

 بيع االثاث المنزلي بالجملة    

 بيع االجهزة المنزلية  وااللكترونية بالجملة 46492   

 ...(الثالجات، الغساالت، الجاليات،)جهزة المنزلية بالجملة بيع اال    

 بيع اجهزة الراديو والتلفزيون بالجملة    

 بيع اجهزة تشغيل االقراص المدمجة بالجملة     

 بيع اجهزة االستيريو بالجملة    

 بيع اجهزة تشغيل العاب الفيديو بالجملة    

 بيع معدات االضاءة بالجملة 46493   

 بيع معدات االضاءة بالجملة    

 بيع االواني المنزلية بالجملة  46494   

 بيع ادوات المائدة بالجملة     

 بيع االدوات من الصيني او الزجاج بالجملة    

 بيع االدوات المصنوعة من الخشب او القش المجدول بالجملة    

 لجملة بيع المستحضرات الصيدالنية والدوائية با 46495   

 بيع المستحضرات الصيدالنية والدوائية بالجملة     

 بيع العطور ومستحضرات التجميل والصابون بالجملة 46496   

 بيع العطور ومستحضرات التجميل والصابون بالجملة    

 بيع االدوات المكتبية والكتب والمجالت والجرائد بالجملة 46497   

 لكتب والمجالت والجرائد بالجملةبيع االدوات المكتبية وا    

 بيع السلع المنزلية األخرى بالجملة 46499   

 بيع الدراجات الهوائية وقطعها وملحقاتها بالجملة    
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 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

 ...(النظارات،والنواظير )بيع السلع الفوتوغرافية والبصرية بالجملة     

 بالجملة بيع االشرطة الصوتية والفيديو  واالشرطة المدمجة المسجلة    

 بيع السلع الجلدية ولوازم السفر بالجملة    

 بيع الساعات والمنبهات والمجوهرات بالجملة    

 بيع المعدات الموسيقية واللعب والدوات الرياضية بالجملة    

 بيع االالت والمعدات واللوازم بالجملة      465 

 بالجملةبيع الحواسيب ومعداتها الطرفية والبرامج     4651  

 بيع الحواسيب ومعداتها الطرفية بالجملة 46511   

 بيع اجهزة الحاسوب بالجملة    

 بيع  المعدات الطرفية الجهزة الحاسوب الخارجية بالجملة    

 بيع البرامج الجاهزة للحاسوب بالجملة 46512   

 بيع البرامج الجاهزة للحاسوب بالجملة    

 لخاصه باإللكترونيات وأجهزة االتصاالت وأجزائها بالجملةبيع المعدات ا    4652  

 بيع  الصمامات واألنابيب اإللكترونية بالجملة 46521   

 بيع  الصمامات واألنابيب اإللكترونية  وقطعها بالجملة    

 بيع اشباه الموصالت بالجملة  46522   

 بيع اشباه الموصالت  وقطعها بالجملة     

 ع الرقائق والدوائر المتكاملة بالجملةبي 46523   

 بيع الرقائق والدوائر المتكاملة  وقطعها  بالجملة    

 بيع الدوائر المطبوعة بالجملة 46524   

 بيع الدوائر المطبوعة وقطعها  بالجملة    

بيع االشرطة الصوتية واشرطة الفديو واالقراص الممغنطة والبصرية  46525   
 جة الفارغة بالجملةواالقراص المدم

بيع االشرطة الصوتية واشرطة الفديو واالقراص الممغنطة والبصرية     
 واالقراص المدمجة الفارغة بالجملة

 بيع معدات الهاتف واالتصاالت  بالجملة 46526   

 بيع معدات الهاتف واالتصاالت  وقطعها  بالجملة    

 (المحمول)اتف النقالة تجارة الجملة لالكسسوارات ولوازم الهو     
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 بيع االالت والمعدات واللوازم الزراعية بالجملة    4653  

 بيع االالت والمعدات واللوازم الزراعية بالجملة 46530   

 بيع المحاريث وآالت رش السماد والبذور وملحقاتها بالجملة    

 بيع معدات الحصاد ولوازمها بالجملة    

 زمها بالجملةبيع الدراسات ولوا    

 بيع آالت صناعة األلبان ولوازمها بالجملة    

 بيع معدات تربية الدواجن ولوازمها بالجملة    

 بيع معدات تربية النحل ولوازمها بالجملة    

 بيع الجرارات المستعملة في الزراعة والتشجير  بالجملة     

 بيع اآلالت لقص األعشاب بالجملة    

 االالت والمعدات االخرى بالجملة بيع    4659  

بيع أالجهزة المكتبية عدا الحواسيب والمعدات الطرفية  للحاسوب  46591   
 بالجملة

بيع أالجهزة المكتبية عدا الحواسيب والمعدات الطرفية  للحاسوب     
 بالجملة

 بيع االثاث المكتبي بالجملة 46592   

 بيع االثاث المكتبي بالجملة    

 بيع معدات النقل عدا السيارات والمتور سيكالت والدراجات بالجملة 46593   

 بيع معدات النقل عدا السيارات والمتور سيكالت والدراجات بالجملة    

 لخط إنتاج  بالجملة( روبوت)بيع اإلنسان اآللي  46594   

 لخط إنتاج  بالجملة( روبوت)بيع اإلنسان اآللي     

سالك والمفاتيح والمحوالت وأجهزة التركيب األخرى لالستعمال بيع اال 46595   
 الصناعي بالجملة 

بيع االسالك والمفاتيح والمحوالت وأجهزة التركيب األخرى لالستعمال الصناعي     
 بالجملة 

بيع المواد الكهربائية االخرى مثل الماتورات والمحوالت الكهربائية  46596   
 بالجملة

 والمحوالت الكهربائية بالجملة االخرى مثل الماتورات اد الكهربائيةبيع المو     

 بيع ادوات الورش من أي نوع او أي مادة بالجملة 46597   

 بيع ادوات الورش من أي نوع او أي مادة بالجملة    
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 بيع اآلالت والمعدات االخرى غير المصنفة في موضع آخر 46599   

 م فى الحواسب اآلليه بالجملةبيع  اآلالت التى تتحك    

 بيع اآلالت اإللكترونية التي تستخدم في صناعة المنسوجات بالجملة    

 بيع اآلالت وأجهزة القياس بالجملة     

 بيع اآلالت والمعدات االخرى غير المصنفة في موضع آخر    

 بيع انواع المبيعات المتخصصة االخرى بالجملة       466 

ييع انواع الوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات المتصلة بها     4661  
 بالجملة

 بيع انواع الوقود الصلب بالجملة 46611   

 بيع الفحم الحجري والخشبي وفحم الكوك وخشب الوقود والنافتا    

 بيع انواع الوقود السائل الخام بالجملة 46612   

 الجملةبيع انواع الوقود السائل الخام ب    

 بيع انواع الوقود السائل بالجملة 46613   

 بيع الديزل والكازولين وزيت الوقود وزيت التدفئة والكاز بالجملة      

 بيع انواع الوقود  الغازي بالجملة 46614   

 بيع الغازات النفطية المسيلة وغازات البوتان والبروبان بالجملة    

 حيم بالجملةبيع زيوت ودهون التش 46615   

 بيع زيوت ودهون التشحيم بالجملة    

 بيع المنتجات البترولية االخرى  بالجملة 46616   

 بيع المنتجات النفطية المكررة االخرى    

 بيع المعادن وخامات المعادن بالجملة    4662  

 بيع خامات المعادن الحديدية وغير الحديدية بالجملة 46621   

 ت المعادن الحديدية وغير الحديدية بالجملةبيع خاما    

 بيع المعادن الحديدية وغير الحديدية بالجملة باشكالها االولية 46622   

 بيع المعادن الحديدية وغير الحديدية بالجملة باشكالها االولية    

بيع المنتجات المعدنية الحديدية وغير الحديدية  شبه النهاية وغير  46623   
 ي مكان آخر بالجملةمصنفة ف

بيع المنتجات المعدنية الحديدية وغير الحديدية  شبه النهاية وغير     
 مصنفة في مكان آخر بالجملة
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 بيع الذهب وغيره من المعادن الثمينة بالجملة 46624   

 بيع الذهب وغيره من المعادن الثمينة بالجملة    

ية المعدنية ومعدات ولوازم السباكة بيع مواد البناء والمواد االنشائ    4663  
 والتدفئة بالجملة 

 بيع االخشاب بالجملة 46631   

 بيع الخشب غير المصقول بالجملة    

 بيع المنتجات الخشبية المعالجة اوليًا بالجملة    

 وأنواع الطالء بالجملة الدهانات والبوياتبيع  46632   

 لطالء بالجملةالبويات وأنواع االدهانات و بيع     

 بيع مواد  البناء و المواد االنشائية بالجملة  46633   

 بالجملة( حديد البناء)بيع الحديد التسليح     

 بيع الطوب او البلوك  بمختلف أنواعه بالجملة    

 بيع االسمنت والجبس والجص بالجملة    

 بيع الرمل والحصى وأحجار البناء والجير بالجملة    

 بيع الرخام  والجرانيت والصيني والموزاييك والسيراميك بالجملة    

 بيع اوراق الحائط واغطية االرضيات بالجملة 46634   

 بيع اوراق الحائط واغطية االرضيات بالجملة    

 بيع الزجاج المسطح بالجملة 46635   

 بيع الزجاج المسطح بالجملة    

 بالجملةبيع االدوات الحديدية  46636   

 بيع االدوات الحديدية واالقفال بالجملة    

 بيع  مواد التركيبات والمثبتات بالجملة    

بيع العدد اليدوية من مطارق ومناشير ومفكات وأدوات يدوية اخرى     
 بالجملة 

 بيع سخانات المياه بالجملة 46637   

 بيع سخانات المياه بالجملة    

 الصحية بالجملة بيع االدوات 46638   

بيع االحواض والحمامات والمراحيض وغيرها من االدوات الصحية من     
 البورسالن بالجملة 
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 الخ بالجملة..بيع االنابيب  والحنفيات ووصالتها وتركيباتها      

أنشطة أخرى لتجارة الجملة لمواد البناء واألجهزة ومعدات ولوازم السباكة     
 والتدفئة

البيع  بالجملة للنفايات والخردة والمنتجات األخرى غير المصنفة  فى     4669  
 مكان اخر 

 بيع المواد الكيماوية الصناعية بالجملة 46691   

البيع بالجملة لالنيلين وحبر الطباعة  والزيوت االساسية والغازات     
ل الصناعية والصمغ الكيماوي ومواد التلوين والرزن الصاعيي والميثانو 

والبرافين ومواد اضافة النكهات والصودا والملح الصناعي واالحماض  
 الخ...وانواع الكبريت  والنشا ومشتقاته 

 بيع األسمدة والمخصبات والمنتجات الكيماوية الزراعية بالجملة 46692   

 بيع األسمدة والمخصبات والمنتجات الكيماوية الزراعية بالجملة    

 د البالستيكية باشكالها االولية بالجملةبيع الموا 46693   

 بيع المواد البالستيكية باشكالها االولية بالجملة    

 بيع المطاط بالجملة 46694   

 بيع المطاط بالجملة    

 بيع االلياف النسيجية وخيوط الغزل األخرى بالجملة  46695   

  بيع االلياف النسيجية وخيوط الغزل األخرى بالجملة    

 بيع الورق بالجملة 46696   

 بيع الورق بالجملة    

 بيع االحجار الثمينة بالجملة 46697   

 بيع االحجار الثمينة بالجملة    

البيع بالجملة للنفايات المعدنية وغير المعدنية وغيرها من المواد  46698   
 بغرض اعادة التدوير

يارات للحصول على اجزاء تشمل جمع وفصل وتفكيك السلع مثل الس     
قابلة لالستعمال من جديد والتعبئة والتخزين والتسليم دون اجراء عمليات 

 تحويل بحيث تكون  للنفايات  المشتراة والمباعة  قيمة متبقية

 تفكيك المعدات للحصول على قطع  مستعملة العادة بيعها  بالجملة 46699   

لفزيونات وغيرها من السلع للحصول تفكيك السيارات والكمبيوترات والت    
 على قطع غيار  قابلة لالستخدام واعادة بيعها
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 تجارة الجملة غير المتخصصة      469 

 تجارة الجملة غير المتخصصة    4690  

 البيع بالجملة النواع  من السلع  دون تخصص 46900   

 تجارة الجملة لمنتجات خشبية أخرى عدا األثاث    

 رة الجملة لألسفنج الصناعيتجا    

 تجارة الجملة للموازين والمكاييل    

 تجارة الجملة لمعدات الرباط المسامير بأنواعها والصواميل     

تجارة الجملة ألجهزة وأدوات الطب والجراحة عدا المستخدمة لالستعمال     
 المنزلي واالدوات الطبية والجراحية 

 قياس والتحكمتجارة الجملة ألجهزة ال    

 تجارة الجملة لألجهزة العملية والمعملية فيما عدا الطبية    

 تجارة الجملة لمعدات اإلطفاء واألمن الصناعي    

 (االسكافي)تجارة الجملة للوازم االحذية     

تجارة الجملة لألكياس والعبوات بخالف المعدنية والخشبية والمصنوعة     
 من المنسوجات والورق

 تجارة الجملة لألعالف المصنعه من أصل نباتي     

دم  –تجارة الجملة لألعالف المصنعه من أصل حيواني مسحوق سمك      
 مجفف الخ

 تجارة الجملة ألعالف مختلفة من أصل حيواني ونباتي    

 أنشطة أخرى لتجارة الجملة التي لم تصنف في مكان آخر    

 المركبات ذات المحركات والدراجات الناريةتجارة التجزئة عدا         47

 البيع  بالتجزئة  في المتاجر غير المتخصصة      471 

البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تكون فيها األغذية     4711  
 أو المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة فيها

التي تكون فيها األغذية ( دكاكينال) البيع بالتجزئة في المتاجر الصغيرة 47111   
 أو المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة فيها

التي تكون فيها األغذية (  الدكاكين)البيع بالتجزئة في المتاجر الصغيرة     
أو المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة فيها  اضافة الى انواع اخرى 

 الخ... نزلية والعطور من السلع مثل المالبس واالثاث واالواني الم
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غير المتخصصة ( ميني ماركت) المتوسطة البيع بالتجزئة في المتاجر 47112   
التي تكون فيها األغذية أو المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة 

 فيها

غير المتخصصة ( ميني ماركت) المتوسطة البيع بالتجزئة في المتاجر    
روبات أو التبغ هى السلع السائدة فيها التي تكون فيها األغذية أو المش

اضافة الى انواع اخرى من السلع مثل المالبس واالثاث واالواني المنزلية 
 الخ... والعطور 

غير المتخصصة التي ( سوبرماركت) الكبيرة البيع بالتجزئة في المتاجر 47113   
 تكون فيها األغذية أو المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة فيها

غير المتخصصة التي ( سوبرماركت) الكبيرة البيع بالتجزئة في المتاجر    
تكون فيها األغذية أو المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة فيها  
اضافة الى انواع اخرى من السلع مثل المالبس واالثاث واالواني المنزلية 

 الخ... والعطور 

 في المتاجر غير المتخصصة انواع البيع االخرى بالتجزئة     4719  

التي ال  (الموالت)البيع بالتجزئة في المتاجر العامة غير المتخصصة  47190   
 تكون فيها األغذية أو المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة فيها

غير المتخصصة التي  ال تكون ( الموالت) البيع بالتجزئة في المتاجر    
و التبغ هى السلع السائدة فيها  اضافة الى فيها األغذية أو المشروبات أ

انواع اخرى من السلع مثل المالبس واالثاث واالواني المنزلية والعطور 
 الخ... والمجوهرات واللعب واالدوات الرياضية 

 بيع األغذية والمشروبات والتبغ بالتجزئة في المتاجر المتخصصة      472 

 المتاجر المتخصصة بيع األغذية بالتجزئة  في    4721  

 بيع الفواكه والخضراوات الطازجة او المحفوظة  بالتجزئة           47211   

 بيع الفواكه والخضراوات الطازجة بالتجزئة              

 بيع الفواكه والخضراوات المحفوظة بالتجزئة              

 ومنتجاتها بالتجزئة  لحوم الماشيةبيع  47212   

 الطازجة بالتجزئة الماشية ع اللحوم بي    

 المجمدة باالتجزئة الماشية بيع اللحوم    

 الدواجن  بالتجزئة  لحوم بيع 47213   

 الدواجن  الطازجة بالتجزئة  لحوم بيع    
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 الدواجن المجمدة  بالتجزئة  لحوم بيع    

 بيع االسماك والمنتجات البحرية بالتجزئة 47214   

 ألسماك الطازجة بالتجزئة بيع ا    

 بيع األسماك المجمدة بالتجزئة    

 بيع األسماك المملحة والمدخنة والمعلبة بالتجزئة     

 بيع المنتجات الغذائية االخرى بالتجزئة 47215   

 بالتجزئة(  الدقيق)بيع الطحين      

 بيع االرز  بالتجزئة     

 بالتجزئة (لوبيا  -يا فاصول -فول  -عدس )بيع الحبوب     

 بالتجزئة( الخ...حبية  -جريش  -برغل )بيع منتجات الحنطة     

 بيع منتجات المخابز بالتجزئة     

 بيع الحلوى والفطائر  بالتجزئة    

 بااتجزئة( الخ .. فستق ، لوز فستق ، لوز )ببيع المكسرات     

 بيع المخلالت بالتجزئة     

 لتجزئةبيع البيض با    

 بيع األلبان ومنتجاتها  بالتجزئة     

 بيع األطباق والوجبات المعده بالتجزئه    

 بيع االغذية االخرى بالتجزئة     

 بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة    4722  

 (لالستهالك خارج المحل)بيع  المشروبات الكحولية بالتجزئة  47221   

 (لالستهالك خارج المحل)وبات الكحولية بالتجزئة بيع  المشر     

 (لالستهالك خارج المحل)بيع  المشروبات غير الكحولية بالتجزئة  47222   

 (لالستهالك خارج المحل)بيع  المشروبات غير الكحولية بالتجزئة     

 بيع منتجات التبغ بالتجزئة  في المتاجر المتخصصة    4723  

 بغ بالتجزئةبيع الت 47231   

 (حلل)بيع التبغ بالتجزئة     

 بيع منتجات التبغ  بالتجزئة  47232   

 (الخ...السجائروالسيجار والمعسل والتنباك)بيع منتجات التبغ  بالتجزئة     

 بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة      473 
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 اجر المتخصصةبيع وقود السيارات بالتجزئة في المت    4730  

 بيع وقود المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بالتجزئة 47301   

 بيع وقود المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بالتجزئة    

 بيع منتجات التشحيم والتبريد للمركبات ذات المحركات بالتجزئة  47302   

 ذات المحركات بالتجزئة بيع منتجات التشحيم والتبريد للمركبات     

بيع معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المتاجر المتخصصة       474 
 بالتجزئة 

بيع الحواسيب والوحدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات ومعدات     4741  
 االتصاالت بالتجزئة في المتاجر المتخصصة

 بيع اجهزة الحاسوب بالتجزئة 47411   

 ع اجهزة الحاسوب بالتجزئةبي    

 بيع الوحدات الطرفية للحاسوب ومستلزماته بالتجزئة     

 بيع اجهزة العاب الفيديو بالتجزئة 47412   

 بيع اجهزة العاب الفيديو بالتجزئة    

 بيع البرمجيات الجاهزة والعاب الفيديو بالتجزئة 47413   

 و بالتجزئةبيع البرمجيات الجاهزة والعاب الفيدي    

 بيع معدات االتصاالت بالتجزئة 47414   

 بيع الهواتف العادية والالسلكية بالتجزئة    

 بالتجزئة( المحمول)بيع الهواتف النقالة     

 تجارة المفرد لالكسسوارات ولوازم الهواتف النقالة     

متاجر والبصريه بالتجزئة في ال السمعية بيع المعدات واالجهزة    4742  
 المتخصصة 

 بيع اجهزة الراديو والتلفزيون والفيديو االلكترونية والكهربائية بالتجزئة 47420   

 بيع اجهزة الراديو والتلفزيون والفيديو االلكترونية والكهربائية بالتجزئة    

 بيع اجهزة الستيريو بالتجزئة    

 يو بالتجزئةجهزة تشغيل االقراص المدمجة واقراص الفيدبيع ال    
 بالتجزئة (رسيفر الستااليت)الالقط جهزة ابيع     

 بيع المعدات المنزليه األخرى بالتجزئة فى المتاجر المتخصصة      475 

 بيع المنسوجات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة     4751  
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 بيع االقمشة والمنسوجات بالتجزئة 47511   

 لتجزئةبيع االقمشة والمنسوجات با    

 بيع الخيوط والغزل بالتجزئة 47512   

 بيع خيوط الغزل بالتجزئة    

بيع المواد األساسية المستخدمة فى صناعة األقمشة والسجاد والتطريز     
 والزخرفة بالتجزئة

 بيع لوازم الخياطة بالتجزئة  47513   

 الخ بالتجزئة...بيع االبر وخيوط الخياطة     

ع الخردوات المعدنية والطالء والزجاج بالتجزئة في  المتاجر بي    4752  
 المتخصصة 

 بيع الخردوات بالتجزئة   47521   

 ( الخ....اقفال ومفكات وعدد يدوية)بيع الخردوات بالتجزئة     

 بيع الطالء والدهان والورنيش بالتجزئة  47522   

 بيع الطالء والدهان والورنيش بالتجزئة     

 بيع الزجاج  والمرايا بالتجزئة 47523   

 بيع الزجاج  والمرايا بالتجزئة    

 بيع لمواد والمعدات اصنع بنفسك بالتجزئة 47524   

 بيع لمواد والمعدات اصنع بنفسك بالتجزئة    

 بيع األدوات الصحية بالتجزئة 47525   

 بيع األدوات الصحية بالتجزئة    

 ونا بالتجزئةبيع حمامات السا    

 بيع مواد البناء االخرى بالتجزئة 47526   

 –حجار البناء  –الحديد والرمل  والطوب:  تجارة  التجزئة لمواد البناء    
 الجير

 بيع االخشاب بالتجزئة    

 بيع آالت قص الحشائش بالتجزئة    

 بيع مواد البناء االخرى بالتجزئة    

سط واغطية االرضيات والجدران بالتجزئة في المحالت بيع السجاد والب    4753  
 المتخصصة
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 بيع السجاد والموكيت والبسط  بالتجزئة 47531   

 بيع السجاد والموكيت والبسط  بالتجزئة    

 بيع الستائر والستائر الشبكيه بالتجزئة 47532   

 بيع الستائر والستائر الشبكيه بالتجزئة    

 لحائط واغطية االرضيات بالتجزئةبيع ورق ا 47533   

 بيع ورق الحائط  بالتجزئة    

 بيع المشمعات وأغطية اآلرضيات بالتجزئة    

البيع بالتجزئة لألجهزة المنزليه الكهربائية واألثاث ومعدات اإلضاءه     4759  
 والمعدات المنزلية األخرى

 بيع األثاث المنزلي بالتجزئة 47591   

 ثاث المنزلي بالتجزئةبيع األ    

 بيع ادوات االضاءة  بالتجزئة 47592   

 بيع ادوات االضاءة  بالتجزئة    

 بيع االواني المنزلية بالتجزئة 47593   

المائدة والخزفيات واالواني الزجاجية والمعدنية وغيرها  بيع االواني وادوات    
 من االواني بالتجزئة

ية والسلع المصنوعة من الخوص والقش  والفلين بيع  السلع الخشب  47594   
 بالتجزئة

بيع  السلع الخشبية والسلع المصنوعة من الخوص والقش  والفلين      
 بالتجزئة

 بيع االجهزة المنزلية بالتجزئة  47595   

والمجمدات والطباخات  المنزلية بالتجزئة كالثالجات بيع االجهزة    
 (عدا اجهزة التلفاز والراديو) البوتاجاز الخوالغسآالت ومواقد وافران 

 بيع االدوات والمدونات الموسيقية بالتجزئة  47596   

 بيع االدوات والمدونات الموسيقية بالتجزئة     

 بيع اجهزة األمان بالتجزئة  47597   

بيع اجهزة األمان بالتجزئة مثل اجهزة االقفال  والخزائن  بدون خدمات     
 ب أو الصيانةالتركي
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 بيع المعدات واالدوات المنزلية غير المصنفه في موضع آخر 47598   

 بيع المعدات واالدوات المنزلية غير المصنفه في موضع آخر    

 بيع المواد الثقافية والترفيهية بالتجزئة  في المتاجر المتخصصة      476 

لتجزئة في المتاجر بيع الكتب والصحف واألدوات المكتبية با    4761  
 المتخصصة

 بيع الكتب بالتجزئة 47611   

 بيع الكتب بالتجزئة من جميع االنواع    

 بيع التجهيزات المكتبية بالتجزئة   47612   

 بيع الجرائد واالدوات الكتابية بالتجزئة    

 الخ...بيع التجهيزات المكتبية بالتجزئة مثل االقالم والورق      

 بيع التسجيالت الموسيقية والمرئية  بالتجزئة في المتاجر المتخصصة    4762  

 بيع التسجيالت الموسيقية والمرئية  بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 47620   

 والكاسيتات بالتجزئة، بيع التسجيالت الموسيقية على االشرطة واالقراص    

 بالتجزئة ( دي دي في)بيع شرائط الفيديو والشرائط المدمجة     

 بيع الشرائط  واالقراص  الفارغه بالتجزئة     

 بيع االدوات الرياضية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة     4763  

بيع االدوات الرياضية وادوات الصيد ودوات التخييم والقوارب والدراجات  47630   
 بالتجزئة 

لتخييم والقوارب والدراجات بيع االدوات الرياضية وادوات الصيد ودوات ا    
 بالتجزئة 

 بيع االلعاب واللعب بالتجزئة في المتاجر المتخصصة    4764  

 بيع االلعاب واللعب بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 47640   

 (عدا العاب الفيديو) بيع االلعاب واللعب ايا كانت المادة المصنوعة منها    
 التجزئة في المتاجر المتخصصةبيع السلع األخرى ب      477 

واالصناف الجلدية بالتجزئة في المتاجر  بيع المالبس واألحذيه    4771  
 المتخصصة

 بيع المالبس الجاهزة بالتجزئة 47711   

 بيع المالبس الجاهزة بالتجزئة    

 بيع اصناف الفراء بالتجزئة 47712   
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 بيع اصناف الفراء بالتجزئة    

 بيع ملحقات المالبس بالتجزئة  47713   

 بيع ملحقات المالبس بالتجزئة م مثل القفازات واربطه العنق الخ    

 بيع االحذية بالتجزئة 47714   

 بيع االحذية بالتجزئة    

 بيع المنتجات الجلدية بالتجزئة 47715   

 بيع المنتجات الجلدية بالتجزئة عدا االحذية  والحقائب    

 بيع الحقائب الجلدية ومستلزمات السفر   47716   

 بيع الحقائب الجلدية لومستلزمات السفر من الجلود وغيرها بالتجزئة    

البيع بالتجزئة للمالبس واالحذية والمنتجات الجلدية االخرى بالتجزئة  47717   
 في المتاجر المتخصصة

جات الجلدية االخرى  البيع بالتجزئة للمالبس واالحذية والمظالت والمنت    
 بالتجزئة في المتاجر المتخصصة

بيع المنتجات الصيدالنية والطبية واصناف مستحضرات التجميل     4772  
 وادوات الزينة بالتجزئة في المتاجر المتخصصة

 بيع  األدويه والمستحضرات الصيدالنيه بالتجزئة 47721   

 التجزئةبيع  األدويه والمستحضرات الصيدالنيه ب    

بيع األجهزة واألدوات الطبية والجراحية وأجهزة تقويم األعضاء واألجهزة  47722   
 التعويضية بالتجزئة

بيع األجهزة واألدوات الطبية والجراحية وأجهزة تقويم األعضاء واألجهزة     
 التعويضية بالتجزئة

 بيع العطور ومستحضرات التجميل بالتجزئة 47723   

 عطور ومستحضرات التجميل بالتجزئةبيع ال    

 بيع البضائع الجديدة االخرى بالتجزئة في المتاجر المتخصصة    4773  

 بيع المعدات الفوتوغرافية والبصرية والدقيقة بالتجزئة 47731   

 بيع المعدات الفوتوغرافية والبصرية والدقيقة بالتجزئة    

 انشطة  المتخصصين في مجال البصريات    

 بيع الساعات بجميع أنواعها بالتجزئة 47732   

 بيع الساعات بجميع أنواعها بالتجزئة    
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 بيع المجوهرات الثمينة بالتجزئة 47733   

 بيع المجوهرات الثمينة بالتجزئة    

 بيع الزهور والنباتات  بالتجزئة 47734   

 بيع الزهور والنباتات بالتجزئة    

 بوب واالسمدة واغذية الحيوانات االليفة بالتجزئةبيع الح 47735   

 بيع الحبوب الزراعية بالتجزئة    

 بيع االسمدة  بالتجزئة    

 بيع  الحيوانات والحيوانات االليفة واغذيتها  بالتجزئة    

 بيع الهدايا التذكارية ومنتجات الحرف اليدوية  بالتجزئة 47736   

 ومنتجات الحرف اليدوية  بالتجزئة بيع الهدايا التذكارية    

 بيع الوقود  والغاز المعبأ للمنازل بالتجزئة 47737   

 بيع زيت الوقود والغاز المعبأ باسطوانات بالتجزئة    

 بيع الحطب والفحم بالتجزئة    

 بيع مواد  النظافة بالتجزئة 47738   

 بيع مواد  النظافة بالتجزئة    

 تجات غير الغذائية غير المصنفة في موقع آخرنمبيع ال  47739   

 انشطة المعارض الفنية  التجارية    

 بيع اآلالت واألدوات الموسيقية بالتجزئة    

 بيع المبيدات الحشرية الصناعية والزراعيه بالتجزئة     

 بيع الصابون والمنظفات الصناعية بالتجزئة     

 جزئةبيع االسلحة والذخائر بالت     

 بيع الطوابع والعمالت التذكاريه بالتجزئة     

بيع المنتجات غير الغذائية األخرى بالتجزئة التي لم تصنف في مكان     
 آخر

 بيع السلع المستعملة بالتجزئة    4774  

 بيع المالبس المستعملة بالتجزئة 47741   

 بيع المالبس المستعملة بالتجزئة    

 ثات المستعمل بالتجزئةبيع األ  47742   

 بيع األثات المستعمل بالتجزئة    
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 بيع  االجهزة المنزلية المستعملة بالتجزئة 47743   

 بيع  االجهزة المنزلية المستعملة بالتجزئة    

 بيع االحذية المستعملة بالتجزئة  47744   

 بيع االحذية المستعملة بالتجزئة     

 ستعملة االخرى بالتجزئةبيع السلع الم 47745   

 بيع الكتب المستعلة بالتجزئة    

 بيع التحف القديمة بالتجزئة    

 انشطة بيوت المزادات بالتجزئة    

 بيع السلع المستعملة االخرى بالتجزئة    

 البيع بالتجزئة عن طريق األكشاك واألسواق      478 

التبغ  بالتجزئة عن طريق  بيع االغذية والمشروبات ومنتجات     4781  
 األكشاك واألسواق 

 بيع المواد الغذائية بالتجزئة عن طريق األكشاك واألسواق   47811   

 بيع المواد الغذائية بالتجزئة عن طريق األكشاك واألسواق      

 بيع المشروبات بالتجزئة عن طريق األكشاك واألسواق   47812   

 ئة عن طريق األكشاك واألسواق بيع المشروبات بالتجز      

 بيع منتجات التبغ  بالتجزئة عن طريق األكشاك واألسواق   47813   

 منتجات التبغ  بالتجزئة عن طريق األكشاك واألسواق لبيع ا     

 بيع المنسوجات والمالبس واألحذية  بالتجزئة فى االكشاك واألسواق    4782  

 جزئة فى االكشاك واألسواقبيع المنسوجات  بالت 47821   

 بيع المنسوجات  بالتجزئة فى االكشاك واألسواق    

 بيع المالبس بالتجزئة في االكشاك واألسواق 47822   

 بيع المالبس بالتجزئة في االكشاك واألسواق    

 بيع االحذية  بالتجزئة في االكشاك واألسواق 47823   

 كشاك واألسواقبيع االحذية  بالتجزئة في اال    

 بيع السلع االخرى بالتجزئة في االكشاك واالسواق    4789  

 بيع  السجاد والبسط بالتجزئة في األكشاك واألسواق  47891   

 بيع  السجاد والبسط بالتجزئة في األكشاك واألسواق     
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 بيع الكتب والجرائد والمجالت بالتجزئة في األكشاك واألسواق  47892   

 بيع الكتب والجرائد والمجالت بالتجزئة في األكشاك واألسواق     

 بيع االلعاب واللعب  بالتجزئة في األكشاك واألسواق  47893   

 بيع االلعاب واللعب  بالتجزئة في األكشاك واألسواق     

 بيع االجهزة المنزلية وااللكترونية  بالتجزئة في االكشاك واالسواق  47894   

 ع االجهزة المنزلية وااللكترونية  بالتجزئة في االكشاك واالسواق بي    

 بيع اشرطة الفيديو والتسجيالت بالتجزئة في االكشاك واالسواق  47895   

 بيع اشرطة الفيديو والتسجيالت بالتجزئة في االكشاك واالسواق     

 بيع سلع اخرى بالتجزئة في االكشاك واالسواق  47896   

 ع سلع اخرى بالتجزئة في االكشاك واالسواق بي    

 تجارة التجزئة خارج  المتاجر واالكشاك  واالسواق      479 

البيع بالتجزئةعن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء بواسطة البريد     4791  
 والبريد اإللكتروني واإلنترنت

 بيع السلع المختلفة  بالتجزئة عن طريق البريد  47911   

 بيع السلع المختلفة بالتجزئة عن طريق البريد     

 بيع السلع المختلفة بالتجزئة عن طريق االنترنت  47912   

 بيع السلع المختلفة بالتجزئة عن طريق االنترنت     

 البيع المباشر عن طريق التلفزيون او االذاعة او الهاتف  47913   

 او االذاعة او الهاتفالبيع المباشر عن طريق التلفزيون      

 مزادات البيع بالتجزئة عن طريق االنترنت 47914   

 مزادات البيع بالتجزئة عن طريق االنترنت    

 انواع البيع بالتجزئة للسلع األخرى خارج المتاجر واالكشاك واالسواق     4799  

 خرىبيع اي نوع من المنتجات بأي طريق غير موجودة في الطرق األ 47991   

البيع المباشرعن طريق البائعين االتجولين أو توصيل من الباب إلى     
 الباب 

 البيع بواسطة الماكنات     

 البيع المباشر للوقود الى المستهلكين 47992   

تسلم ( الخ،...زيت التدفئة، الحطب) البيع المباشر للوقود الى المستهلكين    
 مباشرة الى اماكن العمالء
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 أنشطة المزادات غير الموجودة بمتاجر التجزئة 47993   

 أنشطة المزادات غير الموجودة بمتاجر التجزئة    

 البيع بالتجزئة عن طريق عمالء بالعمولة خارج المتاجر  47994   

 البيع بالتجزئة عن طريق عمالء بالعمولة خارج المتاجر     

       الباب حاء 

 النقل والتخزين

 النقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيب        49

 النقل عبرالسكك الحديدية      491 

 نقل الركاب بالسكك الحديدية بين المدن     4911  

 نقل الركاب عن طريق خطوط السكك الحديد بين المدن 49111   

 نقل الركاب عن طريق خطوط السكك الحديد بين المدن    

النوم والطعام الملحقة بالقطارات كعمليات تقوم بها  عربات  تشغيل 49112   
 شركات السكك

عربات النوم والطعام الملحقة بالقطارات كعمليات تقوم بها   تشغيل    
 شركات السكك

 نقل البضائع بالسكك الحديدية    4912  

نقل البضائع على شبكة السكك الحديدية الرئيسية وعلى خطوط   49120   
 يرة للبضائعالسكك القص

نقل البضائع على شبكة السكك الحديدية الرئيسية وعلى خطوط السكك      
 القصيرة للبضائع

 أنواع النقل البرى األخرى      492 

 النقل البرى للركاب في المدن والضواحي بمواعيد    4921  

  نقل الركاب بالحافالت والسيارات داخل المدن والضواحي بمواعيد  49211   

 نقل الركاب بالحافالت  داخل المدن والضواحي       

 نقل الركاب داخل المدن  والضواحي بسيارات متوسطة وصغيرة      

 نقل الركاب داخل المدن بالترام  49212   

 نقل الركاب داخل المدن بالترام     

 نقل الركاب داخل المدن بمترو األنفاق  والخطوط العلوية 49213   
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 نقل الركاب داخل المدن بمترو األنفاق  والخطوط العلوية    

 نقل الركاب من المدينة الي المطار ومن المدينة الي المحطات 49214   

 نقل الركاب من المدينة الي المطار ومن المدينة الي المحطات    

ي تشغيل  خطوط السكك في االنفاق  المصاعد الكبليه والهوائية وما ال 49215   
 ذلك كجزء من شبكة النقل بين المدن والضواحي

تشغيل خطوط السكك في االنفاق  المصاعد الكبليه والهوائية وما الي     
 ذلك كجزء من شبكة النقل بين المدن والضواحي

 أنواع النقل البرى األخرى للركاب    4922  

 نقل الركاب المنتظم بالباصات لمسافات طويلة 49221   

 ل الركاب المنتظم بالباصات لمسافات طويلةنق    

تأجير وسائل النقل والرحالت القصيرة وغيرها من  خدمات الحافالت      
 غير المنتظمة

 نقل الركاب بالباصات السياحية     

 تشغيل باصات المدارس  ونقل العمال     

 تشغيل سيارات األجرة  والتاكسي  49222   

 جرة  والتاكسيتشغيل سيارات األ     

 تشغيل سيارات نقل الركاب الى المطارات    

 تأجير السيارات الخاصة بسائقيها    

 أنواع النقل البرى األخرى للركاب 49223   

تشغيل التلفريك والخطوط الحديدية شديدة االنحدار والمصاعد الكلية التى     
 ال تكون جزء من نظام عبور المدن والضواحي

 الركاب بالدراجات النارية الملحق بها عربة  نقل    

 نقل الركاب عن طريق العربات التي يجرها الحيوان    

 النقل البرى للبضائع    4923  

 النقل البرى للبضائع بالمركبات ذات الماتور 49231   

 نقل الكتل الخشبية على الطرق    

 نقل الخامات على الطرق     

 بعربات مبردةنقل البضائع      
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 النقل الثقيل    

 عدا المياة والسوائلنقل المواد السائبة  بالسيارات الحوضية  والصهاريج     

 نقل القاذورات والفضالت بدون جمع أو تصريف    

 نقل األثاث بالسيارات    

 سياراتالبري لل نقلال 49232   

 النقل البري للسيارات    

 السوائل بالشاحناتنقل المياه و  49233   

 نقل المياه والسوائل بالشاحنات    

 أنشطة أخرى للنقل البري للبضائع 49234   

 نقل البضائع عن طريق المركبات التى يجرها اإلنسان أو الحيوان    

 تأجير الشاحنات بالسائق    

 النقل بخطوط األنابيب      493 

 النقل بخطوط األنابيب    4930  

 نقل النفط الخام باألنابيب 49301   

 نقل النفط الخام باألنابيب    

 نقل منتجات النفط باألنابيب    

 نقل السوائل باألنابيب 49302   

 نقل السوائل ذات العوالق الصلبة باألنابيب    

 نقل السوائل بدون عوالق صلبة باألنابيب    

 باألنابيبنقل الغازات الطبيعية أو المصنعة  49303   

 نقل الغازات الطبيعية أو المصنعة باألنابيب    

 نقل المياه باألنابيب 49304   

 نقل المياه باألنابيب    

 تشغيل محطات الضخ 49305   

 تشغيل محطات الضخ    

 النقل المائي        50

 النقل المائي البحري والساحلي      501 

 ي والساحلي للركابالنقل المائي البحر     5011  
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نقل الركاب عبر البحار وفي المياه الساحلية سواء كانت بمواعيد   50111   
 منتظمة اوغير منتظمة

 تشغيل سفن وقوارب التنزه والرحالت     

 تشغيل العبارات والتاكسيات البحرية  وغيرها    

: مثاًل )حلي تأجير زوارق المتعة مع بحارتها  للنقل البحري او السا 50112   
 (رحالت الصيد

: مثاًل )تأجير زوارق المتعة مع بحارتها  للنقل البحري او الساحلي     
 (رحالت الصيد

 النقل المائي البحري والساحلي للبضائع    5012  

نقل البضائع عبر البحار وفي المياه الساحلية بمواعيد منتظمة او   50121   
 غير منتظمة

 عبر البحار وفي المياه الساحلية نقل البضائع     

 النقل بصنادل الجر او الدفع  لحفارات النفط  وغيرها  50122   

 النقل بصنادل الجر او الدفع او لحفارات النفط  وغيرها     

 النقل المائي الداخلي      502 

 النقل المائي الداخلي للركاب    5021  

 كابالنقل المائي الداخلي للر  50211   

 نقل الركاب بالبواخر النهرية    

 نقل الركاب بالباصات النهرية    

 نقل الركاب بالقوارب والمراكب عدا الصنادل اآللية    

 نقل الركاب بالصنادل اآللية ومقطوراتها    

 نقل الركاب بالعبارات     

 الداخلي تأجير القوارب للتنزه والجوالت مع بحارتها للنقل المائي 50212   

 تأجير القوارب للتنزه والجوالت مع بحارتها للنقل المائي الداخلي    

 النقل المائي الداخلي للبضائع    5022  

 النقل المائي الداخلي للبضائع 50220   

 نقل البضائع بالمراكب الشراعية    

 نقل البضائع بالعبارات    
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 اتهانقل البضائع بالصنادل اآللية ومقطور     

 النقل الجوى        51

 النقل الجوى للركاب      511 

 النقل الجوى للركاب    5110  

 النقل الجوى  للركاب عبر خطوط منتظمه وطبقا لجداول زمنيه محدده 51101   

 النقل الجوى  للركاب عبر خطوط منتظمه وطبقا لجداول زمنيه محدده    

 أجرة للركابالرحالت الجوية المست  51102   

 الرحالت الجوية المستأجرة للركاب     

 الرحالت الجوية للترفيه والمناظر الطبيعية 51103   

 الرحالت الجوية للمشاهدة والتنزه    

 تأجير معدات النقل الجوى مع مشغل لغرض نقل الركاب 51104   

 تأجير معدات النقل الجوى مع مشغل لغرض نقل الركاب    

 أنشطة المالحة الجوية العامة 51105   

 نقل الركاب بواسطة نوادي الطيران ألغراض الترفيه    

 النقل الجوى للبضائع      512 

 النقل الجوى للبضائع    5120  

 نقل البضائع عن طريق الجو  51201   

نقل البضائع عن طريق الجوعبر خطوط منتظمة وطبقا لجداول زمنية     
 محدده

 نقل البضائع عن طريق الجو بغير مواعيد محددة    

 إطالق األقمار الصناعية ومركبات الفضاء 51202   

 إطالق األقمار الصناعية ومركبات الفضاء    

 النقل عبر الفضاء 51203   

 النقل عبر الفضاء    

 تأجير معدات النقل الجوى مع مشغل بغرض نقل البضائع 51204   

 ات النقل الجوى مع مشغل بغرض نقل البضائعتأجير معد    

 التخزين وانشطة الدعم للنقل        52

 (المستودعات)التخزين والمخازن       521 

 (المستودعات)التخزين والمخازن     5210  
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 تشغيل صوامع الغالل 52101   

 تشغيل صوامع الغالل    

 تشغيل مخازن البضائع العامة  52102   

 تشغيل مخازن البضائع العامة     

 تشغيل مخازن التبريد 52103   

 (الثالجات)تشغيل مخازن التبريد     

 التخزين  بالتجميد  بالهواء البارد      

 تشغيل مخامر الموز       

 الخ..تشغيل صهاريج التخزين  52104   

 الخ..تشغيل صهاريج التخزين     

 ناطق التجارة الخارجية تخزين السلع في م 52105   

 تخزين السلع في مناطق التجارة الخارجية     

 األنشطة الداعمة للنقل      522 

 أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل البري    5221  

انشطة الخدمات المتصلة بالنقل البري للركاب او الحيوانات او   52211   
 البضائع

السكك ومحطات الباصات  تشغيل محطات الموانيء ومحطات     
 ومحطات لمناولة  وشحن البضائع

 تشغيل البنية األساسية للسكك الحديدية    

 تشغيل  الطرق والجسور واالنفاق ومواقف السيارات والدراجات     

 انشطة التحويل والتفريع  52212   

 انشطة التحويل والتفريع     

 على الطرق انشطة الجر والقطر والمساعدة  52213   

 انشطة الجر والقطر والمساعدة على الطرق     

 نشاط إسالة الغازات ألغراض النقل 52214   

 نشاط إسالة الغازات ألغراض النقل    

 أنشطة الخدمات المتصلة  بالنقل المائي    5222  

 االنشطة المتصلة بالنقل المائي لالفراد او الحيوانات او البضائع  52220   

 تشغيل مرافق المواني وارصفة المواني    
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 تشغيل موانيء الممرات المائية    

رشاد السفن والرسو       أنشطة المالحة وا 

 خدمات إنقاذ السفن والشحن والتفريغ بالصنادل     

 خدمات إدارة المنارات والفنارات    

 أنشطة الخدمات المتصلة  بالنقل الجوي    5223  

 االنشطة المتصلة بالنقل الجوي للركاب والحيوانات والبضائع  52230   

 تشغيل  مرافق المواني الجوية والمطارات     

 انشطة  مراقبه الطيران والحركة الجوية    

 أنشطة الخدمات األرضية في المطارات    

 خدمات مكافحة الحريق في المطارات    

 اراتخدمات مكافحة  ومنع الحريق في المط    

 مناولة البضائع    5224  

خدمات شحن وتفريغ السلع أو أمتعه الركاب بغض النظر عن وسيلة  52241   
 (تشمل النقل الجوي)النقل 

خدمات شحن وتفريغ السلع أو أمتعه الركاب بغض النظر عن وسيلة     
 النقل 

 خدمات شحن وتفريغ السفن 52242   

 خدمات شحن وتفريغ السفن    

 خدمات شحن وتفريغ عربات السكك الحديد للبضائع 52243   

 خدمات شحن وتفريغ عربات السكك الحديد للبضائع    

 أنشطة  دعم النقل األخرى    5229  

 انشطة وكاالت شحن البضائع 52291   

 ارسال البضائع     

ر ترتيب وتنظيم عمليات النقل عن طريق السكك الحديد والطرق والبح    
 والجو

تنظيم الشحنات الفردية والجماعية يتضمن التقاط وتسليم البضائع     
 وتجميع الشحنات

االنشطة اللوجستية مثل عمليات التخطيط  والتصميم  والعمليات      
 الداعمة للنقل والتخزين والتوزيع
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 إصدار وتحصيل مستندات النقل وبوليصة البضائع المشحونة    

 ل البضائع عن طريق البحر ووكآالت الشحن الجويةأنشطة إرسا    

 خدمات سمسرة السفن والطائرات    

 أنشطة وكاالت التخليص الجمركي  52292   

 أنشطة وكاالت التخليص الجمركي     

 أنشطة  دعم النقل  األخرى 52293   

عمليات شحن البضائع والتعبئة المؤقتة لها لغرض واحد وهو حماية     
 واخذ العينات وفحص ووزن  البضائع، ضائع أثناء المرور والتفريغالب

 أنشطة  دعم النقل  األخرى    

 انشطة البريد ونقل الرسائل والطرود         53

 انشطة البريد       531 

 انشطة البريد     5310  

 انشطة البريد الحكومية  53100   

ود المحلية والدولية من قبل استالم وتصنيف ونقل الرسائل والطر     
 الخدمات البريدية الحكومية 

 جمع الرسائل والطرود من الصناديق والمكاتب البريدية    

 توزيع وتوصيل الرسائل والطرود     

 انشطة شركات نقل البريد الخاصة       532 

 انشطة شركات نقل البريد الخاصة     5320  

 لبريد الخاصةانشطة شركات نقل ا  53200   

نقل وتسليم البريد والطرود محليا او دوليا بواسطة الشركات التي ال تتبع     
 التزاما شامال في الخدمات ويمكن نقلها بأكثر من أسلوب

 توزيع وتوصيل الرسائل والطرود     

       الباب طاء

 انشطة خدمات االقامة والطعام  

 أنشطة اإلقامة        55

 أنشطة اإلقامة قصيرة المدى      551 

 أنشطة اإلقامة قصيرة المدى    5510  
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   (الفنادق والموتيالت)أنشطة اإلقامة قصيرة المدى  55101   

 الفنادق      

 فنادق المنتجعات    

 فنادق االجنحة والشقق     

 الموتيالت    

 الفنادق التي توفر اماكن للسيارات    

 وناتنشاط البنسي    

 أنشطة اإلقامة قصيرة المدى االخرى  55102   

 نشاط بيوت ودور الضيافة    

 وحدات تقديم االقامة واالفطار     

 شقق وبيوت تؤجر للزوار لمدة قصيرة    

 وحدات تقاسم الوقت      

 أماكن قضاء األجازات    

 الشاليهات واالكواخ والكبائن     

 نتجعات الجبلية بيوت الشباب والم     

توالمتنزهات الترفيهية التي تتيح مكانا لمواقف المركبات  مواقع المخيما      552 
 والمقطورات

مواقع المخيمات والمتنزهات الترفيهية التي تتيح مكانا لمواقف     5520  
 المركبات والمقطورات

قيمين لفترات تقديم خدمات االقامة في اماكن المخيمات للزائرين الم 55201   
 قصيرة

تقديم خدمات االقامة في اماكن المخيمات للزائرين المقيمين لفترات     
 قصيرة

 توفير مأوى القامة الخيام الغراض النوم    

 توفير خدمات المكان والتسهيالت الالزمة للمركبات األستجماميه 55202   

 ت األستجماميهتوفير  خدمات المكان والتسهيالت الالزمة للمركبا    

 مرافق اإلقامه اآلخرى      559 

 مرافق اإلقامه اآلخرى    5590  

 مرافق اإلقامه اآلخرى 55900   
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 مساكن الطلبة     

 مساكن المدارس الداخلية    

 مساكن العمال    

 البيوت التي تقدم خدمات النوم الكاملة    

 عربات النوم في القطارات     

 أنشطه خدمات االطعمة والمشروبات        56

 أنشطه المطاعم وخدمات االطعمة المتنقلة      561 

 أنشطه المطاعم وخدمات االطعمة المتنقلة    5610  

 أنشطه المطاعم  56101   

 المطاعم     

 الكافتيريا     

 مطاعم الوجبات السريعة     

 مطاعم البيتزا    

عندما  –ه البار المرتبطة بوسائل النقل المختلفة  نشاط المطاعم وأنشط    
 والقطارات والسفن -ينفذ بوحدات منفصلة  في الطائرات 

 اكشاك المطاعم المتنقلة 56102   

 عربات الطعام المتنقلة     

 تجهيز الطعام في أكشاك في االسواق     

 عربات بيع االيس كريم    

 محالت االيس كريم 56103   

 محالت االيس كريم    

 تقديم وجبات الطعام للمناسبات وأنشطه خدمات الطعام األخرى       562 

 تقديم  الطعام للمناسبات    5621  

 تقديم  الطعام للمناسبات 56210   

 ..(والئم االفراح )تقديم  الطعام  للمناسبات     

 أنشطه خدمات الطعام األخرى    5629  

 متعهدين تقديم الطعام لشركات النقل انشطة 56291   

 تشغيل خدمات تقديم الطعام في المناسبات الرياضية    
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 أنشطه تقديم  الطعام للنوادي الرياضية وما شابهها 56292   

 أنشطه تقديم  الطعام للنوادي الرياضية وما شابهها    

نع والمكاتب تشغيل المقاصف والكافيتريات على أساس عقد في المصا 56293   
 والمستشفيات والمدارس

تشغيل المقاصف والكافيتريات على أساس عقد في المصانع والمكاتب     
 والمستشفيات والمدارس

 أنشطه تقديم المشروبات      563 

 أنشطه تقديم المشروبات    5630  

 نشاط المقاهي 56301   

 نشاط المقاهي    

 ت والخماراتنشاط البارات والحانا 56302   

 نشاط البارات والحانات والخمارات    

 نشاط أماكن الديسكو مع تقديم مشروب    

 نشاط محالت بيع العصائر والمشروبات المرطبة  56303   

 عصير الفواكه   –نشاط محالت بيع العصائر عصير القصب      

 نشاط بائعو المشروبات المتنقلون 56304   

 لمشروبات المتنقلوننشاط بائعو ا    

       الباب ياء

 المعلومات واإلتصاالت

 أنشطه النشر        58

 أنشطه نشر الكتب والدوريات و غيرها من أنشطه النشر       581 

 نشر الكتب    5811  

نشر الكتب والكتيبات وغيرها من النشرات بما في ذلك دوائر المعارف      58111   
 (انسايكولوبيديا)

نشر الكتب والكتيبات وغيرها من النشرات بما في ذلك دوائر المعارف         
 (انسايكولوبيديا)

 نشر األطالس والخرائط واللوحات 58112   

 نشر األطالس والخرائط واللوحات    
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 نشر الكتب السمعية  58113   

 نشر الكتب السمعية     

 دمجةإصدار موسوعات علي اسطوانات م 58114   

 إصدار موسوعات علي اسطوانات مدمجة    

 نشر األدلة وقوائم العناوين البريدية    5812  

 نشر ادلة الهاتف والعناوين البريدية 58121   

 نشر القوائم البريدية    

 نشر أدلة التليفونات    

 نشر أدلة أخرى وتنسيقها  58122   

 عات القوانين والمواد الصيدالنيةنشر أدلة أخرى وتنسيقها مثل تجمي    

 نشر الصحف والمجالت والدوريات    5813  

 نشر الصحف بما فيها الصحف االعالنية 58131   

 نشر الصحف بما فيها الصحف االعالنية    

 نشر الدوريات والمجالت  بما فيها  نشر برامج االذاعة والتلفزيون   58132   

 ت  بما فيها  نشر برامج االذاعة والتلفزيون نشر الدوريات والمجال     

 النشر على شكل الكتروني 58133   

 النشر على شكل الكتروني    

 أنشطة النشر األخرى    5819  

 (تشمل النشر عبر الشبكة)أنشطة النشر األخرى  58191   

 (نماذج الدعاية المختلفة)نشر الكتالوكات المختلفة     

 الفوتوغرافية  نشر الصور    

 نشر البطاقات البريدية    

 نشر كارتات المعايدة والمناسبات واالحتفاالت     

 التقاويم )نشر الجداول الزمنية     

 نشر البوستر والرسومات للوحات االصليه    

 نشر النماذج والملصقات    

 نشر المواد اإلعالنية المختلفة    

 نشر الطوابع    
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 مواد المطبوعة االخرىال     

 النشر على الشبكة  لإلحصاءات وغيرها من المعلومات 58192   

 النشر على الشبكة  لإلحصاءات وغيرها من المعلومات    

 نشر البرمجيات       582 

 نشر البرمجيات     5820  

 (  غير المعدة حسب الطلب)نشر البرمجيات الجاهزة  58200   

 لتشغيلنشرأنظمة ا    

 نشر تطبيقات االعمال  المستخدمة لألغراض المختلفة    

 نشر ألعاب الكمبيوتر لجميع االجهزة     

أنشطة إنتاج ونشر برامج التليفزيون والفيديو واألفالم السينمائية         59
 والتسجيالت الصوتية والموسيقية

 البرامج التليفزيونية أنشطة إنتاج األفالم السينمائية والفيديو و       591 

 أنشطة إنتاج األفالم السينمائية والفيديو والبرامج التليفزيونية     5911  

انتاج االفالم والصور المتحركة للفيديو او برامج التلفزيون واالعالنات   59110   
 التجارية التلفزيونية

 انتاج الصور المتحركة وصور الفيديو       

 رامج التليفزيونأنشطة إنتاج ب    

 أنشطة إنتاج اإلعالنات التليفزيونية التجارية    

 أنشطه ما بعد االنتاج  لألفالم السينمائية والفيديو والبرامج التليفزيونية    5912  

 أنشطه ما بعد االنتاج  59121   

 التحرير ووضع العناوين والترجمة وقوائم االسماء والشرف على االفالم      

 اضافة الكتابة على االفالم الناطقة     

 وضع االشكال والرسوم المتحركة والتأثيرات الخاصة بواسطة الحاسوب     

 نقل االفالم والشرائط     

انشطة مختبرات االفالم السينمائية وانشطة مختبرات افالم الرسوم   59122   
 المتحركة

 طبع وتجهيز افالم السينما     

 خ من االفالم لتوزيعها على دور السينماانتاج نس    
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 الخ.. انشطة مكتبات االفالم   59123   

 الخ.. انشطة مكتبات االفالم      

 أنشطه توزيع األفالم السينمائية والفيديو والبرامج التليفزيونية     5913  

 توزيع االفالم وشرائط الفيديو واالقراص الصلبة  وما شابهها   59131   

توزيع االفالم وشرائط الفيديو واالقراص الصلبة  وما شابهها على دور      
 العرض وشبكات ومحطات التلفزيون والعارضين 

واالقراص  DVDالحصول على حقوق توزيع األفالم وشرائط الفيديو و 59132   
 المدمجة

واالقراص  DVDالحصول على حقوق توزيع األفالم وشرائط الفيديو و    
 جةالمدم

 أنشطه عرض األفالم السينمائية وأفالم الفيديو    5914  

 أنشطه عرض الصور المتحركة وعرض شرائط الفيديو  59141   

أنشطه عرض الصور المتحركة وعرض شرائط الفيديو في دور السينما     
 وأماكن العرض المفتوحة في الهواء الطلق وغيرها من االماكن

 لسينماأنشطه نوادي ا 59142   

 أنشطه نوادي السينما    

 أنشطه نشر التسجيالت الصوتية والموسيقية      592 

 أنشطه نشر التسجيالت الصوتية والموسيقية    5920  

 أنشطه نشر التسجيالت الصوتية  59201   

 مثل شرائط الصوت واالقراص ( الصوتية)إنتاج  التسجيالت االصلية      

الصوت في االستوديوهات  بما في ذلك انتاج البرامج انشطة تسجيل      
والتسجيالت الصوتية لالذاعة ( عدا برامج البث المباشر)االذاعية 

 والسينما والتلفزيون

 نشر الموسيقى  59202   

 الحصول على حقوق نشر االعمال الموسيقية وتسجيلها     

اعة والسينما نشر وترخيص االعمال الموسيقية في تسجيالت االذ     
 والتلفزيون  والعروض الحية  والمطبوعات وسائر وسائط االعالم

 توزيع تسجيالت الصوت على تجار الجملة والتجزئة أو مباشرة للجمهور    



111 
 

 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

 أنشطه إصدار كتب النوت الموسيقية    

 أنشطه البرامج والبث         60

 (الراديو)االذاعة الصوتية        601 

 (الراديو)االذاعة الصوتية      6010  

 اذاعة الصوت من االستوديوهات االذاعية ومرافقها  60101   

 اذاعة الصوت من االستوديوهات االذاعية للجمهور والمشتركين     

 انشطة شبكات االذاعة  60102   

تجميع  واذاعة  البرامج  الصوتية  عن طريق االذاعة عبر  الهواء أو     
ألقمار الصناعية أو الكابالت للجمهور والى الكيانات التابعة من خالل ا
 والمشتركين

 اإلرسال اإلذاعي من خالل اإلنترنت     

 إذاعة البيانات كجزء متكامل  من اإلرسال اإلذاعي    

 (التلفزيون)انشطة البرامج  واالذاعة  المرئية       602 

 (التلفزيون)ئية انشطة البرامج  واالذاعة  المر     6020  

 انتاج برامج تلفزيونية متكاملة من برامج مشتراة  او انتاج ذاتي وبثها   60201   

افالم سينمائية او )انتاج برامج تلفزيونية متكاملة من برامج مشتراة      
وبثها من ( االخبار الحية والتقارير االخبارية)او انتاج ذاتي ( وثائقية

 موزعة اخرى  بطرق مختلفة الوحدة نفسها او وحدات 

 إذاعة البيانات كجزء متكامل  من اإلرسال التلفزيوني    

 –أفالم  –رياضه )أنشطه االشتراك في قنوات  الفيديو حسب الطلب  60202   
 (إخبارية

 (إخبارية  –أفالم  –رياضه )أنشطه االشتراك في القنوات حسب الطلب     

 االتصاالت         61

 أنشطه االتصاالت السلكية      611 

 أنشطه االتصاالت السلكية    6110  

والنصوص   والبياناتصيانة او تقديم خدمة نقل الصوت  تشغيل او 61101   
السلكية والتسجيالت  من خالل استخدام بنية تحتية  لالتصاالت 

 (شركات االتصاالت السلكية)
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لتوصيل االرسال من نقطة الى  تشغيل وصيانة مرافق التحويل واالرسال     
نقطة عن طريق خطوط ارضية او ميكروويف او مزج بين الخطوط 

 االرضية والساتااليت

 (مثل  توزيع البيانات واإلشارات التليفزيونية)تشغيل نظم التوزيع بالكابل     

وغيره من وسائل االتصال غير  تقديم خدمات االتصال بالتلغراف    
 الصوتي

شراء حقوق  الدخول  واالستخدام وقدرة الشبكات من المالك  61102   
والمشغلين  للشبكات وتوفير خدمات االتصاالت  باستخدام هذه القدرات 

 لدوائر األعمال والمنازل

شراء حقوق  الدخول  واالستخدام وقدرة الشبكات من المالك والمشغلين      
ه القدرات لدوائر للشبكات وتوفير خدمات االتصاالت  باستخدام هذ

 األعمال والمنازل

توفير خدمات النفاذ الى اإلنترنت بواسطة المشغلين للبنيه األساسية  61103   
 السلكية

توفير خدمات  النفاذ الى اإلنترنت بواسطة المشغلين للبنيه األساسية     
 السلكية

 أنشطه االتصاالت السلكية االخرى 61104   

 السلكية االخرىأنشطه االتصاالت     

 أنشطه االتصاالت الالسلكية      612 

 أنشطه االتصاالت الالسلكية    6120  

شركات الهاتف ) الالسلكيتشغيل وصيانة وتقديم خدمات االتصال  61201   
 (النقال

تشغيل وصيانة وتقديم خدمات االتصال بمرافق ارسال الصوت والبيانات     
 االتصالية والفيديو باستخدام بيئة والنصوص والتسجيالت الصوت

 السلكية الالسلكي

صيانة وتشغيل شبكات الهاتف الخلوي وغيرها من االتصاالت  61202   
 الالسلكية

 صيانة وتشغيل شبكات الهاتف الخلوي وغيرها من االتصاالت الالسلكية    

شغلين شراء حقوق االستخدام والسعات علي الشبكات من المالك والم 61203   
 (باستثناء االقمار الصناعية)وتوفير خدمات االتصال عن بعد 

 باستخدام هذه السعات في األعمال والمنازل
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شراء حقوق االستخدام والسعات علي الشبكات من المالك والمشغلين     
باستخدام  (باستثناء االقمار الصناعية)وتوفير خدمات االتصال عن بعد 

 لمنازلهذه السعات في األعمال وا

خدمات اإلنترنت بواسطة بواسطة مشغلي البنية األساسية  توفير 61204   
 الالسلكية

توفير خدمات اإلنترنت بواسطة بواسطة مشغلي البنية األساسية     
 الالسلكية

 أنشطه أخرى لالتصاالت الالسلكية    

 (عبر األقمار الصناعية)أنشطه االتصاالت  الفضائية       613 

 (عبر األقمار الصناعية)أنشطه االتصاالت  الفضائية     6130  

تشغيل وصيانة وتقديم خدمات الوصول الى مرافق البث الصوتي  61301   
 والبيانات والفيديو باستخدام  مرافق االقمار الصناعية 

تشغيل وصيانة وتقديم خدمات الوصول الى مرافق البث الصوتي     
 تخدام  مرافق االقمار الصناعية والبيانات والفيديو باس

توصيل البرامج المرئية والمسموعة والمقروئه التي تستقبل من شبكات  61302   
الكابالت ومحطات التليفزيون أو الراديو المحلية من خالل األقمار 

 الصناعية إلي  المستهلكين 

كات توصيل البرامج المرئية والمسموعة والمقروئه التي تستقبل من شب    
الكابالت ومحطات التليفزيون أو الراديو المحلية من خالل األقمار 

 الصناعية إلي  المستهلكين 

توفير خدمات االنترنت بواسطة المشتغلين للبنية األساسية لألقمار  61303   
 الصناعية

توفير خدمات االنترنت بواسطة المشتغلين للبنية األساسية لألقمار     
 الصناعية

 أنشطة االتصاالت األخرى      619 

 أنشطة االتصاالت األخرى    6190  

تقديم تطبيقات اتصاالت متخصصة مثل تتبع االقمار الصناعية وقياس  61901   
 االتصال عن بعد وعمليات محطات الرادار

تقديم تطبيقات اتصاالت متخصصة مثل تتبع االقمار الصناعية وقياس     
 ت محطات الراداراالتصال عن بعد وعمليا
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 تشغيل محطات االستقبال لالقمار الصناعية والمرافق ذات الصلة  61902   

 تشغيل محطات االستقبال لالقمار الصناعية والمرافق ذات الصلة     

تقديم خدمة النفاذ الى الشبكة العالمية من خالل شبكات بين   61903   
كاستخدام ( ك المزودال تكون الشبكات مل)المستخدمين والمزودين 

 الهاتف

تقديم خدمة النفاذ الى الشبكة العالمية من خالل  شبكات بين      
كاستخدام ( ال تكون الشبكات ملك المزود)المستخدمين والمزودين 

 الهاتف

 تقديم خدمة الهاتف واالنترنت للجمهور عبر مرافق مفتوحة 61904   

 ور عبر مرافق مفتوحةتقديم خدمة الهاتف واالنترنت للجمه    

 توفير خدمات االتصاالت علي التوصيالت الخاصة القائمة 61905   

 توفير الصوت باستخدام  بروتوكول اإلنترنت      

 اعادة بيع االتصاالت 61909   

 اعادة بيع  قدرات شبكة االتصاالت دون تقديم خدمات اضافية    

خبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطه البرمجة الحاسوبية وال        62
 انشطة

أنشطه البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من       620 
 انشطة

 أنشطه البرمجة الحاسوبية      6201  

تصميم هيكل  او محتويات و كتابة الرموز الالزمة للتطبيقات   62011   
 البرمجية

 برمجيات النظم     

 بيقات البرمجيةالتط    

 قواعد البيانات    

 (االنترنت)مواقع الشبكة     

 اعداد البرمجيات حسب الطلب  62012   

تعديل وتشكيل التطبيق الموجود لكي يعمل في بيئة نظام المعلومات     
 ووفق االحتياجات   الخاصة بالعميل

 رافق الحاسوبية  أنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية  وادارة الم    6202  
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أنشطة التخطيط و التصميم لنظم الحاسب المكملة لتكنولوجيا مكونات  62021   
 (استشارات الحاسب)الحاسب و البرامج واالتصاالت 

أنشطة التخطيط و التصميم لنظم الحاسب المكملة لتكنولوجيا مكونات     
 (استشارات الحاسب)الحاسب و البرامج واالتصاالت 

نشاط ادارة وتشغيل شبكة الحاسوب او مرافق تجهيز البيانات لدى  62022   
 العميل في الموقع  كذلك تقديم خدمات الدعم 

نشاط ادارة وتشغيل شبكة الحاسوب او مرافق تجهيز البيانات لدى     
 العميل في الموقع  كذلك تقديم خدمات الدعم 

 اسوب األخرى أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والح    6209  

 أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب األخرى  62090   

 حل مشكالت الحاسوب     

 تركيب اجهزة الحاسوب الشخصية    

 تركيب البرمجيات    

 أنشطة خدمات المعلومات        63

تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بها من        631 
 شطة والبوابات على الشبكةان

تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بها من      6311  
 انشطة

األنشطة الخاصة بتوفير البنية األساسية الستضافة  المواقع على  63111   
 الشبكة وخدمات تشغيل البيانات و األنشطة المتعلقة بها

ة األساسية الستضافة المواقع على الشبكة األنشطة الخاصة بتوفير البني    
 وخدمات تشغيل البيانات واألنشطة المتعلقة بها

 االنشطة المتخصصة بانشاء المواقع على الشبكة  63112   

 استضافة المواقع     

 خدمات التحميل مع العرض    

 انشاء مواقع التطبيقات    

 تقديم خدمات التطبيقات  63113   

 يم خدمات التطبيقاتتقد     
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 تنظيم تقاسم الوقت  في استعمال الحاسوب الرئيسي  بين العمالء 63114   

 تنظيم تقاسم الوقت  في استعمال الحاسوب الرئيسي  بين العمالء    

 انشطة تجهيز البيانات  63115   

 التجهيز الكامل للبيانات المقدمة من العمالء     

 ة من البيانات المقدمة من العمالءانتاج تقارير متخصص    

 خدمات إدخال البيانات 63116   

 خدمات إدخال البيانات    

 بوابات الشبكة    6312  

تشغيل مواقع الشبكة التي تستخدم محرك بحث من اجل انشاء قواعد   63121   
 بيانات لعناوين االنتر نت وصيانتها  في نسق يسهل عملية البحث  

مواقع الشبكة التي تستخدم محرك بحث من اجل انشاء قواعد   تشغيل    
 بيانات لعناوين االنتر نت  وصيانتها  في نسق يسهل عملية البحث  

تشغيل مواقع الشبكة االخرى التي تستخدم كبوبات لالنترنت مثل مواقع  63122   
 االعالم التي تعمل تحديثا دوريا للمحتوى

خرى التي تستخدم كبوبات لالنترنت مثل مواقع تشغيل مواقع الشبكة اال    
 االعالم التي تعمل تحديثا دوريا للمحتوى

 أنشطة خدمات المعلومات األخرى      639 

 أنشطة وكاالت األنباء    6391  

انشطة شركات ووكاالت االنباء التي تقدم االنباء والصور والرسائل   63910   
 االخبارية لوسائل االعالم 

انشطة شركات ووكاالت االنباء التي تقدم االنباء والصور والرسائل      
 االخبارية لوسائل االعالم 

 أنشطة خدمات المعلومات األخرى غير المصنفة في موقع آخر    6399  

 أنشطة خدمات المعلومات األخرى غير المصنفة في موقع آخر 63990   

 اتفخدمات  المعلومات المعتمدة على اله    

 خدمات البحث عن المعلومات بناء على عقد أو اجر    

 الخ.. خدمات مقتطفات  االخبار والصحافة ،     

       الباب كاف 
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 االنشطة المالية وأنشطة التأمين 

 انشطة الخدمات المالية عدا التأمين وتمويل صناديق التقاعد        64

 الوساطة المالية      641 

 البنوك المركزية    6411  

 البنوك المركزية 64110   

دارة عمالت الدولة       انشطة اصدار وا 

 ( عرض النقد)انشطة المراقبة والتحكم فى     

 تلقي الودائع التى تستخدم فى اغراض المقاصة    

 انشطة اإلشراف على العمليات اللمصرفية     

 للدولة انشطة االحتفاظ باالحتياطيات المالية      

 انشطة تنفيذ األعمال المصرفية للحكومة     

 أنشطه أخرى للبنوك المركزية    

 انواع الوساطة المالية االخرى     6419  

 البنوك التجارية  64191   

 البنوك التجارية     

 البنوك االسالمية  64192   

 البنوك االسالمية     

 االخرى انواع الوساطة المالية  64199   

 بنوك اإلدخار والتوفير    

 اتحادات االئتمان    

 االنشطة المصرفية البريدية وانشطة التوفير البريدية     

 منح القروض  للمشاريع المتخصصة من قبل مؤسسات تحتفظ بالودائع     

 بنوك االئتمان العقاري وبنوك اإلسكان    

 أنشطة الشركات القابضة      642 

 أنشطة الشركات القابضة    6420  

 أنشطة الشركات القابضة 64201   

التي تستحوذ على اصول مجموعة من )انشطة الشركات القابضة      
 (الشركات التابعة ويكون نشاطها الرئيسي هي ملكية تلك المجموعة
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 االتحادات االحتكارية وصناديق االموال والكيانات المالية المشابهة      643 

 االتحادات االحتكارية وصناديق االموال والكيانات المالية المشابهة    6430  

 االتحادات االحتكارية وصناديق االموال والكيانات المالية المشابهة 64300   

 صناديق االستثمار المفتوحة     

 صناديق االستثمار المغلقة     

ابات  نيابة عن المستفيدين االتحادات االحتكارية وهي التي تدير الحس    
 بموجب  اتفاق او عقد او وكالة 

 صناديق وحدات االستثمار االئمانية    

انشطة  الخدمات المالية األخرى عدا أنشطة  تمويل التأمين       649 
 والمعاشات التقاعدية

 التأجير المالي    6491  

 التأجير المالي 64910   

 يه المدة االيجارية العمر االفتراضي لالصلالتأجير الذي تغطي ف     

 اشكال منح القروض األخرى     6492  

 اشكال منح القروض األخرى  64920   

 منح قروض استهالكية    

 تمويل التجارة الدولية    

 قروض طويلة األجل للصناعة من خالل البنوك الصناعية    

 اقراض األموال خارج النظام المصرفي    

تمويل شراء المنازل عن طريق المؤسسات المتخصصة التي التقبل     
 الودائع

 محالت الرهن والمقرضون بالرهن     

 أنشطة أخرى للقروض الممنوحة األخرى    

انشطة  الخدمات المالية األخرى عدا انشطة تمويل التأمين      6499  
 والمعاشات التقاعدية غير مصنفة في موضع أخر

انشطة الخدمات المالية األخرى المتعلقة في األساس بتوزيع التمويل   64991   
 بخالف االقراض

 انشطة الوساطة التجارية     

 تحرير المقايضات وحقوق االختيار وغيرها لتفادي الخسارة    
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 انشطة الشركات التي تعمل في تسوية التعويضات     

اص  للوحدات المعنية  مثل شركات  أنشطه االستثمار للحساب الخ 64992   
 الخ ..رؤوس االموال المجازفة  ونوادي االستثمار  

أنشطه االستثمار للحساب الخاص للوحدات المعنية مثل شركات  رؤوس     
 الخ ..االموال المجازفة  ونوادي االستثمار  

 تمويل التأمين واعادة التأمين وصناديق التقاعد عدا الضمان         65
 االجتماعي االلزامي

 التأمين       651 

 التأمين على الحياة    6511  

 التأمين على الحياة 65110   

 ضمان  المستحقات السنوية وبوالص التأمين على الحياة    

 ضمان  المستحقات السنوية وبوالص تأمين الدخل عند العجز    

دخل عند حوادث الموت او ضمان  المستحقات السنوية وبوالص تأمين ال    
 (مع عنصر ادخاري كبير او بدونه) فقد احد االعضاء

 التأمين خالف التأمين على الحياة    6512  

 التأمين خالف التأمين على الحياة 65120   

 تأمين الحوادث والحريق    

 التأمين الصحي    

 تأمين السفر    

 تأمين الممتلكات     

 السيارات التأمين على    

 تأمين النقل البحري    

 تأمين السفن    

 تأمين الطيران    

 التأمين ضد السرقة    

 التأمين ضد الخسائر المالية وتأمين الديون    

 أنشطة أخرى للتامين عدا الحياة     

 اعاده التأمين       652 
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 اعاده التأمين     6520  

 اعاده التأمين  65200   

االنشطة التي تتمثل بتحمل جميع المخاطر او جزء منها المرتبطة     
 ببوالص التأمين القائمة المضمونة من قبل شركات تأمين اخرى

 تمويل المعاشات التقاعدية      653 

 تمويل المعاشات التقاعدية    6530  

 الهيئات المستقلة للرواتب التقاعدية 65300   

 دية للموظفينخطط المزايا التقاع    

 صناديق المعاشات التقاعدية وخططها    

 خطط التقاعد    

 األنشطة المساعدة  النشطة الخدمات المالية والتأمين          66

األنشطة المساعدة للخدمات المالية عدا  تمويل التأمين  والمعاشات       661 
 التقاعدية

 إدارة األسواق المالية    6611  

 :تشغيل االسواق المالية واالشراف عليها  عدا السلطات العامة مثل 66110   

 بورصة عقود السلع االساسية    

 بورصة عقود السلع في تاريخ الحق     

 بورصة السندات     

 بورصة االسهم     

 بورصات بدائل االسهم  اوالسلع    

 مالية والسلع االساسية أنشطة الوساطة  المتعلقة بعقود االوراق ال    6612  

 أنشطة الوساطة  المتعلقة بعقود االوراق المالية والسلع االساسية  66121   

 التعامل في االسواق المالية نيابة عن االخرين     

 الوساطة في االوراق المالية     

 الوساطة في عقود السلع االساسية    

 الخ..لة أنشطة مكاتب الصرافة وتغيير العم 66122   

 الخ..أنشطة مكاتب الصرافة وتغيير العملة     

 األنشطة االخرى المساعدة النشطة الخدمات المالية     6619  
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 األنشطة االخرى المساعدة النشطة الخدمات المالية  66190   

 أنشطة تجهيز وتسوية المعامالت المالية    

 الخدمات االستشارية االستثمارية    

 اتب االستشارة للرهونات والسمسرةمك    

 خدمات الوصاية والحراسة مقابل رسم     

 األنشطة المساعدة  لتمويل التأمين  وصناديق المعاشات التقاعدية      662 

 تقييم المخاطر واالضرار    6621  

 تقييم المخاطر واالضرار 66210   

 تقديم طلبات التأمين    

 تقدير التعويضات     

 تقييم المخاطر    

 تقييم االضرار     

 تقدير الخسائر    

 تسوية مطالبات التأمين    

 أنشطة وكالء وسماسرة التأمين     6622  

 أنشطة وكالء وسماسرة التأمين  66220   

 أنشطة وكالء وسماسرة التأمين     

 تقاعديةأنشطة اخرى مساعدة  للتامين و تمويل المعاشات ال    6629  

فيما عدا )االنشطة المتعلقة بتمويل التامين والمعاشات التقاعدية   66290   
 (تسوية مطالبات التامين

 (انقاذ االدارة)نشاط إدارة التعويضات  ونواتج عمليات المستردات     

 الخدمات االكتوارية      

 أنشطة إدارة االموال      663 

 الأنشطة إدارة االمو     6630  

 إدارة صناديق المعاشات التقاعدية 66301   

 إدارة صناديق المعاشات التقاعدية    

 إدارة صناديق االستثمار 66302   

 إدارة الصناديق المشتركة الستثمار االموال    
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 إدارة صناديق االستثمارات األخرى    

       الباب الم  

 األنشطة العقارية 

 رية األنشطة العقا    68

 األنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة      681 

 ألنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة     6810  

شراء وبيع وتأجير وتشغيل العقارات والمباني المملوكة ملكية خاصة او  68101   
 المؤجرة 

 من شقق  ومنازل شراء وبيع وتأجير وتشغيل البنايات المكونة    

شراء وبيع وتأجير وتشغيل البنايات غير السكنية مثل الصاالت ومراكز     
 الخ..التسوق 

 شراء وبيع وتأجير األراضي بجميع أنواعها    

تأجير المساكن والشقق المفروشة وغير مفروشة لالستخدام الدائم  68102   
 على أساس عقد شهري أو سنوي

والشقق المفروشة وغير مفروشة لالستخدام الدائم على تأجير المساكن     
 أساس عقد شهري أو سنوي

تطوير مشاريع البناء للملكية الخاصة بمعني تأجير مساحات  من هذه  68103   
 المباني

تطوير مشاريع البناء للملكية الخاصة بمعني تأجير مساحات  من هذه     
 المباني

 اضي إلى حصص بدون استصالح األراضيتقسيم العقارات واالر  68104   

 تقسيم العقارات واالراضي  إلى حصص  بدون استصالح األراضي    

 تشغيل مواقع البيوت المتنقلة  السكنية 68105   

 تشغيل مواقع البيوت المتنقلة  السكنية    

 األنشطة العقارية على أساس عقد أو نظير رسم      682 

 عقارية على أساس عقد أو نظير رسماألنشطة ال    6820  

 انشطة وكاالت وسمسرة العقارات  68201   

 انشطة وكاالت وسمسرة العقارات     
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وسطاء الشراء والبيع والتأجير للعقارات على أساس من العقود أو  68202   
 نظير رسم

وسطاء الشراء والبيع والتأجير للعقارات على أساس من العقود أو نظير     
 رسم

 إدارة العقارات على أساس من العقود أو نظير رسم 68203   

 إدارة العقارات على أساس من العقود أو نظير رسم    

 أنشطه التقييم للعقارات 68204   

 أنشطه التقييم للعقارات    

 انشطة وكالء حسابات الضمان العقارية   68205   

 رية انشطة وكالء حسابات الضمان العقا     

       الباب ميم  

 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 األنشطة القانونية والمحاسبية        69

 األنشطة القانونية      691 

 األنشطة القانونية    6910  

 التمثيل القانوني لمصالح احد االفراد ضد طرف آخر  69101   

 مدنيةتقديم المشورة والتمثيل في القضايا ال    

 تقديم المشورة والتمثيل في القضايا الجنائية    

 تقديم المشورة والتمثيل في القضايا العمالية    

            العامة وتقديم المشورة واعداد الوثائق القانونية االستشارات 69102   
 (التجاري)

لوثائق اعداد الوثائق الخاصة باعالن الشركات او اتفاقات الشراكة او ا     
 المشابهة  فيما يتصل بتكوين الشركات 

 تسجيل براءات االختراع وحقوق النشر    

 اعداد العقود القانونية  والوصايا واالئتمانات  وما اليها     

أنشطة أخرى يقوم بها الموثقون القانونيون والمحضرون والمحكمون   69103   
 والمفتشون 

قون القانونيون والمحضرون والمحكمون  أنشطة أخرى يقوم بها الموث    
 والمفتشون 
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االنشطه المحاسبية ومسك الدفاتر ومراجعة الحسابات واالستشارات       692 
 الضريبية 

االنشطه المحاسبية ومسك الدفاتر ومراجعة الحسابات واالستشارات     6920  
 الضريبية 

ة الحسابات واالستشارات االنشطه المحاسبية ومسك الدفاتر ومراجع 69200   
 الضريبية 

 تسجيل المعامالت التجارية الخاصة بالمشاريع التجارية      

 اعداد ومراجعة الحسابات المالية     

 فحص الحسابات والتصديق عليها       

 اعداد اقرارات ضرائب الدخل  الشخصية او التجارية    

 العمالء امام سلطات الضرائب االنشطه االستشارية ذات الصلة وتمثيل    

 انشطه المكاتب الرئيسية والخبرة االستشارية في مجال االدارة        70

 انشطه المكاتب الرئيسية       701 

 انشطه المكاتب الرئيسية     7010  

 انشطه المكاتب الرئيسية  70100   

 المكاتب الرئيسية للشركات والمنشآت    

 رة المركزية للشركات والمنشآتمكاتب االدا    

 مكاتب الشركة االم    

 مكاتب المناطق واألقاليم للشركات والمنشأت    

 مكاتب ادارة الفروع    

 أنشطه الخبرة االستشارية في مجال االدارة      702 

 أنشطه الخبرة االستشارية في مجال االدارة    7020  

 ة في مجال االدارةأنشطه الخبرة االستشاري 70200   

 مكاتب الخبرة االستشارية في العالقات العامة    

 مكاتب الخبرة االستشارية في االتصال    

 مكاتب الخبرة االستشارية في السعي لتحقيق المصلحة    

تصميم طرق المحاسبة وبرامج محاسبة التكاليف واجراءات مراقبة      
 الميزانية 
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لمساعدة الى دوائر االعمال  واالدارة  في مجال تقديم المشورة وا     
 التخطيط  والتنظيم والكفاءة والمراقبة  ومعلومات االدارة 

 األنشطة المعمارية والهندسية واالختبارات الفنية والتحليل        71

االنشطه المعمارية والهندسية والخدمات االستشارية  الفنية المتصلة       711 
 بها 

 االنشطه المعمارية والهندسية وما يتصل بها من استشارات فنية    7110  

 االنشطة االستشارية المعمارية 71101   

 مكاتب االستشارات المعمارية لتصميم المباني ورسم الخرائط      

 مكاتب االستشارات المعمارية لتخطيط المدن  لتجميل المواقع     

تطبيق القوانين )شطة االستشارية االخرى التصميم الهندسي واالن  71102   
الفيزيائية  والقواعد الهندسية  في تصميم االالت والمواد واالدوات 

 (واالنشاءات  والعمليات والنظم

 االالت والعمليات الصناعية والمصانع     

المشاريع التي تتضمن هندسة مدنية او هندسة هيدروليكية اوهندسة     
 مرورية

 ادارة المياه مشاريع    

وضع المشاريع وتنفيذها بالنسبة للهنسة الكهربائية او االلكترونية وهندسة     
التعدين والهندسة الكيماوية والميكانيكية والصناعية وهندسة النظم واالمن 

 والسالمة

 انشطة ادارة المشاريع الخاصة بالتشييد    

سة ددسة التبريد وهنوضع مشاريع استخدام تكييف الهواء وهن  71103   
 الصرف  الصحي وهندسة مكافحة التلوث وهنسة الصوتيات  الخ

وضع مشاريع  استخدام تكييف الهواء وهندسة التبريد وهنسة الصرف       
 الصحي وهندسة مكافحة التلوث وهنسة الصوتيات  الخ

 أنشطة خدمات المسح الجغرافي  والجيولوجي وعلوم الزالزل  71104   

 أنشطة خدمات المسح الجغرافي  والجيولوجي وعلوم الزالزل     

 (طبقات االرض)انشطة المسح الجيوديسي   71105   

 انشطة مسح االراضي والحدود     

 انشطة المسح الهيدرولوجي    
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 انشطة المسح تحت التربة    

 انشطة رسم الخرائط والمعلومات المكانية    

 التحليالت التقنية االختبارات و       712 

 االختبارات والتحليالت التقنية     7120  

اجراء االختبارات الفيزيائية والكيماوية وفحص وتحليل جميع المواد   71201   
 والمنتجات  

 اختبار الصوتيات والذبذبات    

 اختبار تركيب العادن ودرجة نقاؤها    

 ية واالختبارات البيطرية انشطة االختبار في مجال الصحة الغذائ    

اختبار الخصائص الفيزيائية للمعادن مثل اختبار الشدة والكثافة  ودرجة     
 التحمل والنشاط االشعاعي  الخ 

 اختبار االهلية واالعتمادية    

والسيارات والمعدات  اختبار المحركات اختبار اداء االالت مثل    
 الخ..االلكترونية 

 الت واللحام عن طريق االشعةاختبار الوص    

 تحليل االعطال    

 الخ..اختبار وقياس المؤشرات البيئية مثل تلوث الهواء والمياه     

شهادات صالحية المنتجات و تشمل البضائع المستهلكة والمركبات   71202   
 ذات المحركات  و الطائرات  واوعية الضغط  الخ

ل البضائع المستهلكة والمركبات  ذات شهادات صالحية المنتجات وتشم    
 المحركات  والطائرات  واوعية الضغط  الخ

 االختبارات الدورية للسيارات من حيث السالمة على الطرق  71203   

 االختبارات الدورية للسيارات من حيث السالمة على الطرق     

ماذج ذات الحجم اختبارات باستخدام النماذج المصغرة أو باستخدام الن 71204   
 الطبيعي للسفن والطائرات  والسدود 

اختبارات باستخدام النماذج المصغرة أو باستخدام النماذج ذات الحجم     
 الطبيعي للسفن والطائرات  والسدود 

 تشغيل مختبرات الشرطة 71205   
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 تشغيل مختبرات الشرطة    

 البحث والتطوير في المجال العلمي        72

 البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة      721 

 البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة    7210  

 البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية  72101   

ء البحث والتطوير في مجال العلوم الطبيعية رياضيات واحياء وكيميا    
 وفلك

 البحث والتطوير في مجال الهندسة و التكنولوحيا 72102   

 البحث والتطوير في مجال الهندسة و التكنولوحيا    

 البحث والتطوير في مجال العلوم الطبية  72103   

 البحث والتطوير في مجال العلوم الطبية     

 البحث والتطوير في مجال  التكنولوجيا الحيوية     

 البحث والتطوير في مجال العلوم الزراعية  72104   

 البحث والتطوير في مجال العلوم الزراعية     

البحث والتطوير المتعدد للقطاعات وفي الغالب في العلوم الطبيعية  72105   
 والهنسية

والتطوير المتعدد للقطاعات وفي الغالب في العلوم الطبيعية  البحث    
 والهنسية

 البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم اإلجتماعية واإلنسانية   722 

 البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم اإلجتماعية واإلنسانية    7220  

 البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم اإلجتماعية واإلنسانية 72200   

د وعلم نفس في مجال العلوم االجتماعية اقتصا البحث والتطوير    
 واالجتماع والقانون

 البحث والتطوير في مجال العلوم اإلنسانية اللغة ، اآلداب     

والتطوير المتعدد للقطاعات وفي الغالب في العلوم االجتماعية  البحث    
 واالنسانية  

 اإلعالن وبحوث السوق        73

 اإلعالن      731 

 اإلعالن    7310  
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 كار وتنفيذ الحمالت االعالميةابت  73101   

ابتكار اإلعالنات ونشرها في الصحف والدوريات واالذاعه والتليفزيون     
 واإلنترنت والوسائط األخرى

ابتكاراإلعالنات ونشرها في االماكن الخارجية مثل لوحات اإلعالنات     
 ..واأللواح وتزيين الواجهات واألطر واالعالن على السيارات والباصات

 الخ

 اإلعالن عن طريق الجو    

 توزيع أو تسليم المواد أو العينات اإلعالنية    

 توفير المساحة اإلعالنية على لوحة اإلعالنات    

 انشاء الحوامل وغيرها من مواقع وهياكل  لالعالن     

 تمثيل وسائط االعالم  73102   

 سائل االعالن بيع الوقت والمساحة  لمختلف االعالنات في و     

 القيام بحمالت تسويقية وغيرها من خدمات االعالن   73103   

 تشجيع المنتجات    

 نقاط البيع والتسويق    

 إعالنات مرسلة بالبريد    

 استشارات تسويقية    

ستطالعات  الرأي  العام      732   ابحاث السوق وا 

ستطالعات  الرأي      7320    العامابحاث السوق وا 

 ابحاث السوق 73201   

بحث امكانات السوق ومدى تقبل منتجات جديدة من المستهلك وعادات     
المستهلك الشرائية بغرض تنشيط المبيعات ويشمل ذلك التحليل 

 االحصائي للبيانات

 استطالعات الرأي العام 73202   

ية استطالع االراء الجماعية للجمهور حول المسائل االسياس     
 واالقتصادية واالجتماعية وتحليل النتائج احصائيا

 األنشطة  المهنية والعلمية والتقنية األخرى        74

 أنشطة التصميم المتخصصة      741 

 أنشطة التصميم المتخصصة    7410  
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 تصميم األزياء والسلع المنزلية 74101   

واألحذية والمجوهرات   تصميم األزياءالمتصلة بالمنسوجات والمالبس    
 واألزياء حسب الموضة والسلع الشخصية والمنزلية

 التصميم الصناعي   74102   

أي ابتكار وتطوير المواصفات تعظم االستخدام والقيمة للمنتج بما في     
 الخ.. ذلك تحديد البنية والمواد والشكل واللون والملمس 

 انشطة تصميم الرسوم والصور 74103   

 انشطة تصميم الرسوم والصور    

 انشطة الديكورات الداخلية 74104   

 انشطة الديكورات الداخلية    

 انشطة التصوير الفوتوغرافي      742 

 انشطة التصوير الفوتوغرافي    7420  

 انشطة التصوير الفوتوغرافي االستهالكي والتجاري  74201   

 ات السفر والمدارس واالعراستصوير االشخاص من اجل جواز      

التصوير لغرض االعالنات التجارية والنشر واالزياء والعقارات     
 واالغراض السياحية

 التصوير الجوي    

تسجيل صور المناسبات على شرائط او اقراص  مثل  صور المناسبات     
 واالعراس

 تجهيز االفالم   74202   

ن الصور السلبية او االفالم السينمائية التي التحميض والطبع والتكبير م    
 التقطها العميل

 مختبرات طباعة وتحميض االفالم    

 محالت التحميض والطبع السريع    

 تركيب الشرائح    

 استنساخ وترميم الصور الفوتوغرافية    

 انشطة المصورين الصحفيين  74203   

 انشطة المصورين الصحفيين     

 تصوير الوثائق  والمستندات على ميكروفلم 74204   
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 تصوير الوثائق  والمستندات على ميكروفلم    

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى التى لم تصنف في موضع       749 
 أخر

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى التى لم تصنف في موضع     7490  
 أخر

 لترجمة التحريرية والشفويةأنشطة ا 74901   

 أنشطة الترجمة التحريرية والشفوية    

 أنشطة السمسرة التجارية  عدا السمسرة العقارية  74902   

 أنشطة السمسرة التجارية الصغيره والمتوسطه    

 الخدمات االستشارية التقنية االخرى 74903   

 االستشارات األمنية    

 يةاالستشارات الزراع    

 االستشارات البيئية    

 االستشارات التقنية االخرى     

 االستشارات غير المتعلقة بالعمارة والهندسة واإلدارة    

 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى  74904   

ترتيبات شراء وبيع ) انشطة الوساطة فيما يتعلق ببراءات االختراع     
 (البراءات

 لتقييم األخرى لغير العقاراتانشطه ا    

 انشطه المسح الكمي    

 (االنواء الجوية)أنشطة التوقعات الجوية     

االنشطة التي تقوم بها المنظمات والوكاالت الفنية باإلنابة عن األفراد     
والتي تتضمن الحصول على ارتباطات في مجال األفالم السينمائية أو 

ن وسائل التسلية أو االنشطه الرياضية اإلنتاج المسرحى أو غيرها م
 وعرض الكتب والتمثيليات واألشغال الفنية والصور الفوتوغرافية   

أنشطة أخرى لألنشطة العلمية والتقنية المتخصصة األخرى التي لم     
 تصنف في موضع آخر

 األنشطة البيطرية        75

 األنشطة البيطرية      750 

 لبيطريةاألنشطة ا    7500  
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 انشطة رعاية ومراقبة صحة الحيوان   75000   

 انشطة رعاية ومراقبة صحة الحيوان  لحيوانات  المزرعة      

 . ..  (قطط )ت االليفة اانشطة رعاية ومراقبة صحة الحيوان  للحيوان     

 انشطة المساعدين البيطريين      

 االنشطة التحليلية والتشخيصية للحيوان    

 انشطة اسعاف الحيوان     

       الباب نون 

 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة  

 االنشطة االيجارية         77

 تأجير المركبات ذات المحركات       771 

 تأجير المركبات ذات المحركات     7710  

 تأجير سيارات الركوب بدون سائق 77101   

 تأجير السيارات    

 تأجير الباصات    

 (بدون سائق)تأجير الشاحنات والمقطورات وعربات الترفيه   77102   

 تأجير الشاحنات لنقل البضائع    

 تأجير المقطورات لنقل البضائع    

 تأجير مركبات الترفيه    

 تأجير السلع الشخصية والمنزلية      772 

 اضيةتأجير السلع الترفيهية والري    7721  

 تأجير المعدات الترفيهية والرياضية 77210   

 تأجير مراكب النزهة ومراكب الكانوو المراكب الشراعية    

 تأجير الدراجات الهوائية    

 تأجير أدوات التزحلق    

 تأجير كراسي الشاطئ    

 تأجير معدات رياضية أخرى    

 تأجير شرائط واقراص الفيديو      7722  

 تأجير شرائط واقراص الفيديو  77220   
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 تأجير اشرطة واسطوانات واقراص  الفيديو     

 تأجير السلع الشخصية والمنزلية االخرى      7729  

 تأجير الملبوسات واالحذية  77291   

 تأجير الملبوسات واالحذية     

 المنزليةتأجير األثاث واالواني واالجهزة الكهربائية واالدوات  77292   

 تأجير األثاث واالواني  واالدوات المنزلية    

 تأجير السلع الشخصية و المنزلية االخرى   77293   

 تأجير المجوهرات    

 تأجير اآلالت الموسيقية    

 تأجير الكتب والصحف و المجالت    

 تأجير الماكينات واألدوات المستعملة في إصالح األدوات المنزلية    

 تأجير الزهور والنباتات    

 تأجير الميكروفونات والسماعات    

 تأجير السلع الشخصية والمنزلية األخرى غير المصنفه في موضع آخر    

 أنشطة تأجير األآلت والمعدات ألخرى  والسلع الحقيقية       773 

 أنشطة تأجير األآلت والمعدات ألخرى  والسلع الحقيقية     7730  

التاجير والتأجير التشغيلي دون مشغل لالالت والمعدات االخرى التي  77301   
 تستخدم بالصناعة

 تأجير المحركات والتوربيات    

 تأجير اآلالت والمعدات الصناعية    

تأجيرعدد وآالت ومعدات التعدين المناجم والمحاجر ومعدات استخراج     
 البترول 

 لتلفزيون واالتصاالت المهنيةتأجير معدات االذاعة وا     

 تأجير معدات انتاج االفالم السينمائية    

 تأجير أجهزة القياس و التحكم  والمراقبة    

 تأجير االالت العلمية والتجارية والصناعية االخرى    

دون ( تعدا السيارا)التأجير والتأجير التشغيلي لمعدات النقل البري   77302   
 سائق

 ير الدراجات النارية والكرافانات وعربات التخييم تأج     
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 التأجير والتأجير التشغيلي لمعدات النقل المائي بدون مشغليها 77303   

 تأجير وسائل النقل البحري للركاب    

 تأجير وسائل النقل البحري للبضائع    

 تأجير وسائل النقل البحري للركاب و البضائع    

 ر والتأجير التشغيلي لمعدات النقل الجوي دون مشغلالتأجي  77304   

 تأجير الطائرات  للركاب والبضائع    

 تأجير بالونات الهواء الساخن    

 تأجير اآلالت والمعدات الزراعية بدون مشغليها 77305   

مثل الجرارات الزراعية بدون  8282تأجير المنتجات المنتجة في الفرع     
 مشغل

التأجير والتأجير التشغيلي لمعدات التشييد والهندسة المدنية دون   77306   
 مشغل

 تأجير اشاحنات ذات االوناش     

 تأجير السقاالت بدون تركيب    

 التأجير والتأجير التشغيلي  لالالت والمعدات المكتبية دون مشغل   77307   

 بهاتأجير أجهزة الكمبيوتر ومعدات الكمبيوتر الملحقة     

 تأجير آالت النسخ واالستنساخ    

 تأجير آالت تجهيز النصوص     

 تأجير آالت الطابعة    

 تأجير االثاث المكتبي    

 تأجير أجهزة تسجيل النقد    

 تأجير آالالت الحاسبة االلكترونية     

 تأجير الحيوانات   77308   

 تأجير الحيوانات مثل الخيول أو القطعان    

 تأجير واألآلت والمعدات ألخرى    77309   

 تأجير الحاويات لالقامة او المكاتب    

 تأجير الحاويات    

 تأجير المنصات للتحميل    

 أنشطة أخرى لتأجير الماكينات والمعدات و البضائع المادية األخرى    
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المحمية بحقوق تأجير منتجات الملكية الفكرية وما شابه عدا االعمال       774 
 النشر

تأجير منتجات الملكية الفكرية وما شابه عدا االعمال المحمية بحقوق     7740  
 النشر

تأجير منتجات الملكية الفكرية عدا األعمال التي تحميها حقوق النشر  77401   
 مثل الكتب أو برامج الكمبيوتر

حميها حقوق النشر تأجير منتجات الملكية الفكرية عدا األعمال التي ت    
 مثل الكتب أو برامج الكمبيوتر

 تلقي عوائد أو رسوم الترخيص  77402   

 تلقي عوائد أو رسوم الترخيص الستخدام براءة اختراع     

تلقي عوائد أو رسوم الترخيص الستخدام عالمات تجارية أوعالمات     
 الخدمية

 ء الماركاتتلقي عوائد أو رسوم الترخيص الستخدام اسما    

 تلقي عوائد أو رسوم الترخيص الستخدام حقوق  اسغالل  وتقييم المناجم      

 تلقي عوائد أو رسوم الترخيص الستخدام  اتفاقات حقوق االمتياز    

 أنشطة االستخدام        78

 أنشطة وكاالت التشغيل      781 

 أنشطة وكاالت التشغيل    7810  

 االت التشغيلأنشطة وك 78100   

 انشطة البحث عن مستخدمين واختبارهم وتعيينهم     

 انشطة وكاالت ومكاتب تشغيل الممثلين والمسرحيين    

 انشطة وكاالت التشغيل عن طريق الشبكة العالمية    

 انشطة وكاالت التشغيل المؤقت      782 

 انشطة وكاالت التشغيل المؤقت    7820  

 وكاالت التشغيل المؤقت انشطة 78200   

 توفير العاملين العمال العميل لفترات محدودة     

 تقديم موارد بشرية اخرى      783 

 تقديم موارد بشرية اخرى    7830  

 تقديم موارد بشرية اخرى 78300   
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تقديم موارد بشرية العمال العمالء على اساس طويل االجل او بشكل     
 دائم 

وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجز واالنشطة         79
 المتصلة بها 

 أنشطة وكاالت السفر ومشغلي الرحالت السياحية      791 

 أنشطة وكاالت السفر    7911  

 أنشطة وكاالت السفر 79110   

انشطة الوكاالت التي تعمل على بيع خدمات السفروالرحالت والنقل     
 مة للجمهور  وللعمالء التجاريينواالقا

 أنشطة تنظيم الجوالت السياحية    7912  

 أنشطة تنظيم الجوالت السياحية 79121   

أنشطة تنظيم الرحالت السياحية من خالل وكاالت السياحه او من خالل     
منظمى الرحالت السياحية مباشرة وقد تشمل النقل واالقامة والطعام 

 االماكن االثرية  وغيرهاوزيارة المتاحف و 

 انشطة تنظيم رحالت الحج والعمرة 79122   

 انشطة تنظيم رحالت الحج والعمرة    

 خدمات الحجز االخرى واالنشطة المتصلة بها      799 

 خدمات الحجز االخرى واالنشطة المتصلة بها    7990  

 تقديم خدمات الحجز االخرى المتصلة بالسفر  79901   

حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم وتأجير السيارات واالحداث     
 الخ.... الترفيهية والرياضية

 تقديم خدمات مساعدة للزوار  79902   

 تقديم معلومات السفر للزوار    

 انشطة المرشدين السياحيين    

 تقديم الخدمات  االخرى المتصلة بالسفر  79903   

 ادل اماكن االقامة المملوكة بنظام التقاسمتوفير خدمات تب    

 أنشطة بيع التذاكر للمسارح والرياضة وغيرها من وسائل الترفيه والتسلية     

 أنشطة ترويج وتشجيع السياحة     

 أنشطة أخرى للخدمات السياحية    
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 أنشطة التحقيق واألمن        80

 أنشطة األمن الخاصة      801 

 شطة األمن الخاصةأن    8010  

 أنشطة األمن الخاصة 80100   

 خدمات العربات المصفحة    

 خدمات الحراسة الشخصية    

 خدمات اكتشاف الكذب     

 خدمات البصمات    

 خدمات الحراسة االمنية    

 أنشطة خدمات نظم األمن      802 

 أنشطة خدمات نظم األمن    8020  

 رصد نظم االنذار االلكترونيةمراقبة و   80201   

 مراقبة ورصد نظم انذار السرقة او الحريق بما فيها صيانتها    

عادة بناء اجهزة  االغالق الميكانيكية واإللكترونية 80202    صالح وا   تركيب وا 

عادة بناء اجهزة االغالق الميكانيكية واإللكترونية      صالح وا  تركيب وا 
 والخزانات الحديدية

 انشطة التحقيق      803 

 انشطة التحقيق    8030  

 انشطة التحقيق 80300   

 انشطة التحقيقات وخدمات المخبرين     

انشطة جميع المحققين الخصوصيين  بغض النظر عن نوع العميل أو     
 الغرض من المراقبة

 أنشطة خدمات المباني وتجميل المواقع          81

 المتكاملة لدعم المرافقاالنشطة       811 

 االنشطة المتكاملة لدعم المرافق    8110  

 االنشطة المتكاملة لدعم المرافق 81100   

 النظافة داخل المباني و التخلص من القمامة    

 عمليات الصيانة    
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 الحراسة واألمن    

 استالم البريد    

ن خدمات لدعم تشغيل االستقبال وخدمات الغسيل وما يتصل بذلك م     
 المرافق

 أنشطه التنظيف      812 

 التنظيف العام  للمباني    8121  

 التنظيف العام  للمباني 81210   

للمباني والمتاجر والمصانع ( غير المتخصص) التنظيف  العام  الداخلي    
والمؤسسات وغيرها من المباني التجارية والمهنية والمباني  السكنية 

 دة الوحداتمتعد

 أنشطه تنظيف المباني  والتنظيف الصناعي االخرى    8129  

 التنظيف الخارجي للمباني بجميع أنواعها   81291   

التنظيف الخارجي للمباني بجميع أنواعها متضمن المكاتب والمصانع      
 والمؤسسات والعقارات المهنية والمباني السكنية متعددة الطوابق والمتاجر

 أنشطه التنظيف المتخصص للمباني  81292   

أنشطه  التنظيف المتخصص للمباني مثل تنظيف المداخن والنوافذ     
 والدفايات والمواقد واألفران والمحارق

 خدمات تنظيف وصيانة حمامات السباحة 81293   

 خدمات تنظيف وصيانة حمامات السباحة    

 والجليد كنس الشوارع وأزالة الثلوج 81294   

 كنس الشوارع وأزالة الثلوج والجليد    

 أنشطه تنظيف المباني والتنظيف الصناعي االخرى 81295   

 تنظيف اآلالت الصناعية    

 تنظيف المباني    

 تنظيف القطارات والباصات والطائرات وما الى ذلك    

 التنظيف الداخلي لصهاريج النقل  البرية والبحرية    

 أنشطه التطهير للمبانى واإلبادة للحشرات    

 األنشطه  المتعلقة  بخدمة وبصيانة تجميل المواقع      813 

 األنشطه  المتعلقة  بخدمة وبصيانة تجميل المواقع    8130  
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 زراعة وصيانة الحدائق والمتنزهات   81300   

 ات وغيرها تشجير وصيانة الحدائق العامة وحدائق المدارس والمستشفي    

 تشجير وصيانة الحدائق والمتنزهات التابعة للبلدية    

 تخضير جوانب الطرق السريعة    

 تخضير حدائق األسطح وواجهات المباني    

 تخضير أراضى األلعاب والمالعب وأماكن الترفيه األخرى    

 تخضير  األحواض والبرك وحمامات السباحة والمجاري المائية    

 التشجير للحماية ضد الضوضاء والرياح وعوامل التعرية والرؤية    

 صيانة أرض الحدائق من اجل الحفاظ عليها في حاله جيده    

االدارية للمكاتب واالنشطة المساندة  لها  وغير ذلك من  االنشطة        82
 االنشطة المساندة لالعمال

 المساندة  لها  االنشطة االدارية للمكاتب واالنشطة       821 

 أنشطه الخدمات االدارية المتكاملة للمكاتب    8211  

 أنشطه الخدمات االدارية المتكاملة للمكاتب 82110   

تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات االدارية اليومية للمكاتب مثل     
خدمات االستقبال والتخطيط المالى والتسويق وحفظ السجالت والخدمات 

 للغير على أساس عقد او رسم البريديه

وتجهيز الوثائق وغيرها من االنشطة المتخصصة  تصوير المستندات    8219  
 المساندة للمكاتب 

تصوير المستندات وتجهيز الوثائق وغيرها من االنشطة المتخصصة  82190   
 المساندة للمكاتب 

 تجهيز المستندات والوثائق    

 األخطاء المطبعية للمستندات تحرير الوثائق  وتصويب    

 طباعة ومعالجة النصوص أو أعدادها للنشر    

 الخدمات المعاونة للسكرتارية    

 اختزال  المستندات وخدمات السكرتارية األخرى    

 كتابه الخطابات أو الملخصات    

 تصوير المستندات التصوير الضوئى    
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 النسخ      

 اعداد المسودات     

باستثناء )تقديم خدمات تأجير صناديق البريد وانشطة البريد االخرى     
 (االعالن عن طريق البريد المباشر

خدمات أخرى لتصوير المستندات بدون اإلمداد بخدمات طباعه مثل     
طباعه األوفست والطباعة السريعة والطباعة الرقمية وخدمات ما قبل 

 الصحافة

 (االستعالمات الهاتفية )نداء أنشطة مراكز ال      822 

 (االستعالمات الهاتفية )أنشطة مراكز النداء     8220  

 (االستعالمات الهاتفية )أنشطة مراكز النداء  82200   

أنشطة مراكز االتصال الداخلي والرد على مكالمات العمالء بواسطة     
تمام  االتصال عن الرسائل المسجلة والتوزيع األتوماتيكي لالتصاالت وا 
 الخ..... طريق الكمبيوتر والرد الصوتى المتبادل وتوجيه الشكاوى 

أنشطة مراكز االتصال الخارجي باستخدام أساليب مماثلة لبيع أو تسويق     
البضائع والخدمات للعمالء والقيام بابحاث السوق أو استطالع الرأي 

 العام وانشطه مماثلة للعمالء

 مرات والمعارض التجاريةتنظيم المؤت      823 

 تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية    8230  

 تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية 82300   

تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية او ادارتها  او الترويج لها  سواء     
كان ذلك يشمل  او ال يشمل ادارة الحدث وتقديم الموظفين لتشغيل 

 تجري فيها االحداث المرافق التي

أنشطة خدمات الدعم  والمساندة لالعمال  التي لم تصنف في مكان       829 
 أخر

 أنشطة وكاالت تحصيل المدفوعات ومكاتب االئتمان    8291  

 أنشطة وكاالت تحصيل المدفوعات ومكاتب االئتمان 82910   

 ير والديونتحصيل  المدفوعات للعمالء مثل خدمات تحصيل الفوات    

أنشطة تجميع المعلومات مثل التاريخ الوظيفي والديون على االفراد      
 واالعمال
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تزويد المعلومات للهيئات المالية ولتجار التجزئة واخرين الذين هم في     
 حاجة لتقييم جدارة االئتمان لهؤالء األشخاص ولهذه المشروعات

 أنشطة التغليف والتعبئة    8292  

 انشطة التغليف والتعبئة على اساس رسم او عقد  82921   

 تعبئة السوائل في زجاجات شاملة المشروبات واألطعمة    

 تغليف المنتجات الغذائيه في علب    

   التغليف باستعمال شرائط بالستك او رقائق )تغليف المواد الصلبة      
 (معدنية

 ةالتغليف اآلمن للمستحضرات الصيدالني     

 أنشطة أخرى للتعبئة والتغليف 82922   

 لصق البطاقات على العبوات    

 طبع ووضع العالمات التجارية للطرود    

 تغليف  الطرود والهدايا     

أنشطة خدمات الدعم والمساندة االخرى لالعمال غير مصنفة في     8299  
 موضع آخر

 قضائية وتسجيلها اعداد حرفي  لمحاضر المحاكمات ال  82991   

 خدمات  كتابة محاضر وتقارير المحاكم أو التسجيل االختزالي    

 خدمات االختزال العمومية     

 أنشطة خدمات الدعم  والمساندة االخرى لالعمال   82992   

اضافة الترجمة الى البث المباشر للقاءات التليفزيونية أو المؤتمرات      
 على الهواء

 ت الترميز باالعمدة للعناوينخدما     

 خدمات طباعة الترميز باالعمدة    

 خدمات منظمات جمع االموال الخيرية على اساس عقد او رسم    

 خدمات فرز البريد    

 خدمات اعادة التملك     

 خدمات جمع العملة من عدادات مواقف السيارات    

 انشطة اصحاب المزاد المستقلين    

 رة برامج االنتماء الى المؤسسات التجاريةادا    
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انشطة المساندة االخرى التي تقدم الى االعمال غير المصنفة في     
 موضع آخر

       الباب سين 

 اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي

 اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي        84

 أداره شؤون الدولة والسياسة االقتصادية واالجتماعية للمجتمع      841 

 (الدولة)االنشطة العامة لالدارة العامة     8411  

 االدارة التنفيذية للهيئات المركزية واالقليمية والمحلية  84111   

الرئاسة ومجلس )االدارة التنفيذية للهيئات المركزية واالقليمية والمحلية      
 (ء والوزاراتالوزرا

 االدارة التشريعية للهيئات المركزية واالقليمية والمحلية  84112   

المجلس )االدارة التشريعية للهيئات المركزية واالقليمية والمحلية      
 (التشريعي والبرلمان  ومجلس االعيان

 ادارة الشؤون الضريبية واالشراف عليها  84113   

 تشغيل نظام الضرائب    

 جمع الضرائب على السلع والتحقق من التهرب الضريبي    

 ادارة شؤون الجمارك    

 تنفيذ الميزانية وادارة االموال العامة والدين العام 84114   

 جمع وتلقي االموال والرقابة عليها     

 بشكل عام واالموال المقررة لها( المدني)ادارة سياسة البحث والتطوير   84115   

 بشكل عام واالموال المقررة لها( المدني)ادارة سياسة البحث والتطوير      

ادارة وتشغيل التخطيط االقتصادي واالجتماعي وخدمات االحصاء في   84116   
 مختلف مستويات الحكومة

ادارة وتشغيل التخطيط االقتصادي واالجتماعي وخدمات االحصاء في      
 مختلف مستويات الحكومة

تنظيم أنشطة األجهزة التي تقدم الرعاية الصحية والخدمات التعليمية      8412  
والثقافية وغيرها من الخدمات االجتماعية األخرى باستثناء الضمان 

 االجتماعي



111 
 

 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

 االدارة العامة للبرامج التي تهدف إلى زيادة رفاه االفراد  في الصحة  84121   

 إلى زيادة رفاه االفراد  في الصحة  االدارة العامة للبرامج التي تهدف    

 االدارة العامة للبرامج التي تهدف إلى زيادة رفاه االفراد  في التعليم  84122   

 االدارة العامة للبرامج التي تهدف إلى زيادة رفاه االفراد  في التعليم     

ثقافية  االدارة العامة للبرامج التي تهدف إلى زيادة رفاه االفراد ال 84123   
 والرياضية والترفيهية

االدارة العامة للبرامج التي تهدف إلى زيادة رفاه االفراد الثقافية      
 والرياضية والترفيهية

 االدارة العامة للبرامج التي تهدف إلى زيادة رفاه االفراد البيئية 84124   

 البيئيةاالدارة العامة للبرامج التي تهدف إلى زيادة رفاه االفراد     

 االدارة العامة للبرامج التي تهدف إلى زيادة رفاه االفراد اإلسكانيه 84125   

 االدارة العامة للبرامج التي تهدف إلى زيادة رفاه االفراد اإلسكانيه    

االدارة العامة للبرامج التي تهدف إلى زيادة رفاه االفراد في الخدمات  84126   
 االجتماعية

العامة للبرامج التي تهدف إلى زيادة رفاه االفراد في الخدمات االدارة     
 االجتماعية

االدارة العامة لسياسات البحث والتطوير واألموال المخصصة لها  84127   
 لمختلف القطاعات االقتصادية

االدارة العامة لسياسات البحث والتطوير واألموال المخصصة لها     
 لمختلف القطاعات االقتصادية

 االدارة العامة لخدمات اجتماعية اخرى  84128   

 رعاية االنشطة الترفيهية والثقافية     

 توزيع المنح العامة على الفنانبن    

 ادارة برامج توفير مياه الشرب    

 ادارة عمليات جمع النفايات  وتصريفها    

 ادارة برامج حماية البيئة    

 ادارة برامج االسكان    

 ادارة البرامج الدينية     
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 تنظيم أنشطة تسيير األعمال واإلسهام في تحسين  عملياتها    8413  

االدارة العامة والتنظيم وتخصيص االعانات للزراعة واستخدامات   84131   
 االراضي

االدارة العامة والتنظيم وتخصيص االعانات للزراعة واستخدامات      
 االراضي

 دارة العامة والتنظيم وتخصيص االعانات لموارد الطاقة والتعديناال  84132   

 االدارة العامة والتنظيم وتخصيص االعانات لموارد الطاقة والتعدين     

 االدارة العامة والتنظيم وتخصيص االعانات للبنية التحتية  84133   

 االدارة العامة والتنظيم وتخصيص االعانات للبنية التحتية     

 االدارة العامة والتنظيم وتخصيص االعانات  للنقل واالتصاالت  84134   

 االدارة العامة والتنظيم وتخصيص االعانات للنقل واالتصاالت     

 االدارة العامة والتنظيم وتخصيص االعانات للفنادق والسياحة  84135   

 السياحةاالدارة العامة والتنظيم وتخصيص االعانات للفنادق و      

 االدارة العامة والتنظيم وتخصيص االعانات لتجارة الجملة والتجزئة  84136   

 االدارة العامة والتنظيم وتخصيص االعانات لتجارة الجملة والتجزئة     

األداء  واألموااللمرتبطة بتحسين إدارة سياسات البحث والتطوير 84137   
 االقتصادي

لتطويرواألموال المرتبطة بتحسين األداء سياسات البحث وا إدارة    
 االقتصادي

 أنشطة إداره الشؤون العمالية العامة 84138   

 أنشطة إدارة الشؤون العمالية العامة    

 تنفيذ التدابير الخاصة بسياسات التنمية االقليميه مثل الحد من البطالة 84139   

 قليميه مثل الحد من البطالةتنفيذ التدابير الخاصة بسياسات التنمية اال    

 تقديم الخدمات للمجتمع ككل      842 

 الشئون الخارجية    8421  

ادارة وتشغيل وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات في   84211   
 الخارج

ادارة وتشغيل وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات في      
 الخارج
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ادارة الخدمات االعالمية والثقافية التي تهدف الى التوزيع خارج   84212   
 الحدود الوطنية وتشغيلها ودعمها 

ادارة الخدمات االعالمية والثقافية التي تهدف الى التوزيع خارج الحدود      
 الوطنية وتشغيلها ودعمها 

 يرها المعونة المقدمة الى بلدان خارجية عبر المنظمات اوغ  84213   

 المعونة المقدمة الى بلدان خارجية عبر المنظمات اوغيرها      

 تقديم المساعدات العسكرية للدول االجنبيه 84214   

 تقديم المساعدات العسكرية للدول االجنبيه    

 ادارة التجارة الخارجية والشئون المالية الدولية والتقنية الخارجية 84215   

 الخارجية والشئون المالية الدولية والتقنية الخارجيةادارة التجارة     

 أنشطة الدفاع    8422  

ادارة وتسيير شؤون الدفاع العسكري وقوات الدفاع البرية والبحرية  84221   
 والجوية والفضائية

 ادارة وتسيير شؤون  القوات القتالية البرية والبحرية والجوية    

ات والقيادات في مجال الهندسة والنقل القو  ادارة وتسيير شؤون    
 واالتصاالت واالستخبارات والعتاد واالفراد وغيرها

 ادارة وتسيير شؤون  القوات االحتياطية والقوات المساعدة    

 ..(توفير المعدات والهياكل واالمدادات)ادارة وتسيير الشؤون  اللوجستية     

 د العسكريين في الميدانادارة وتسيير الشؤون الصحية  لالفرا    

 ادارة وتسيير شؤون قوات الدفاع المدني ودعمها  84222   

 ادارة وتسيير شؤون قوات الدفاع المدني ودعمها     

تقديم الدعم لعمل خطط الطوارىء والقيام بالتدريبات التي تشترك فيها   84223   
 المؤسسات  المدنية والسكان 

ط الطوارىء والقيام بالتدريبات التي تشترك فيها  تقديم الدعم لعمل خط     
 المؤسسات  المدنية والسكان 

 ادارة سياسات ومخصصات البحث والتطوير المتصلة بالدفاع 84224   

 ادارة سياسات ومخصصات البحث والتطوير المتصلة بالدفاع    

 أنشطة النظام العام والسالمة    8423  
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 قوات الشرطة  النظامية واالحتياطية الحكوميةادارة وتشغيل   84231   

ادارة وتشغيل قوات الشرطة وقوات حرس الحدود  والسواحل وغيرها من      
القوات الخاصة التابعة للشرطة بما في ذلك تنظيم المرور وتسجيل 

 االجانب وسجالت االحوال المدنية

 نشاط إدارة مكافحة الحرائق والوقاية منها 84232   

ادارة وتشغيل فرق االطفاء النظامية من اجل الوقاية من الحريق      
ومكافحة الحريق وانقاذ االشخاص وتقديم المساعدة في حالة وقوع كوارث 

 او حوادث طرق  الخ

 ادارة وتشغيل المحاكم  والنظام القضائي  84233   

والتمثيل ادارة وتشغيل محاكم القضاء المدني والعسكري والنظام القضائي     
 القانوني وتقديم المشورة القانونية نيابة عن الحكومة او من الحكومة

 اصدار االحكام وتفسير القوانين 84234   

 اصدار االحكام وتفسير القوانين    

 التحكيم في الدعاوى المدنية  84235   

 التحكيم في الدعاوى المدنية     

 ات االصالحيةادارة السجون وتقديم الخدم  84236   

ادارة السجون وتقديم الخدمات االصالحية وتشمل اعادة التأهيل، سواء      
 كانت االدارة حكومية او قطاع خاص بناء على عقد  او رسم مدفوع

توفير االمدادات في حاالت الطواريء المحلية عند حدوث كوارث اثناء   84237   
 السلم

واريء المحلية عند حدوث كوارث اثناء توفير االمدادات في حاالت الط     
 السلم

 أنشطة الضمان االجتماعي االلزامي      843 

 أنشطة الضمان االجتماعي اإللزامي    8430  

 تمويل وادارة برامج الضمان االجتماعي  الحكومي 84300   

 تمويل وادارة برامج التامين ضد المرض والحوادث والبطالة     

 ارة برامج الرواتب التقاعديةتمويل واد    

تمويل وادارة البرامج التي تغطي خسائر الدخل  بسبب العجزالمؤقت     
 اواالمومة  او الترمل
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       الباب عين

         التعليم

 التعليم        85

 التعليم  قبل اإلبتدائي والتعليم االبتدائي      851 

 التعليم االبتدائيالتعليم  قبل اإلبتدائي و     8510  

 نشاط التعليم في مرحلة رياض األطفال 85101   

 نشاط التعليم في مرحلة رياض األطفال    

 نشاط التعليم االبتدائي 85102   

 نشاط التعليم االبتدائي    

 نشاط التعليم الخاص بالمعوقين في مستوى قبل االبتدائي 85103   

 قين  في مستوى قبل االبتدائينشاط التعليم الخاص بالمعو     

 نشاط التعليم الخاص بالمعوقين  في مستوى  االبتدائي 85104   

 نشاط التعليم الخاص بالمعوقين  في مستوى  االبتدائي    

 تقديم برامج محو االمية للكبار  85105   

 تقديم برامج محو االمية للكبار     

 التعليم  الثانوي      852 

 التعليم  الثانوي العام    8521  

 التعليم المدرسي العام في المرحلة االولى من التعليم الثانوي  85211   

 التعليم المدرسي العام في المرحلة االولى من التعليم الثانوي     

الذي  -التعليم المدرسي العام في المرحلة الثانية من التعليم الثانوي  85212   
 لي يؤهل للتعليم  العا

الذي  -التعليم المدرسي العام في المرحلة الثانية من التعليم الثانوي     
 يؤهل للتعليم  العالي 

في المرحلة االولى من ( ذوي االعاقة)التعليم المدرسي  الخاص   85213   
 مرحلة التعليم االلزامي -التعليم الثانوي

مرحلة  -التعليم الثانويالتعليم المدرسي العام في المرحلة االولى من      
 التعليم االلزامي
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في المرحلة الثانية من ( ذوي االعاقة)التعليم المدرسي الخاص   85214   
 الذي يؤهل للتعليم  العالي  -التعليم الثانوي

في المرحلة الثانية من التعليم ( ذوي االعاقة)التعليم المدرسي الخاص      
 الي الذي يؤهل للتعليم  الع -الثانوي

 التعليم الثانوي الفني والمهني    8522  

 228التعليم المهني  دون مستوى التعليم العالي كما تم تعريفه في   85221   

 نشاط التعليم الثانوي التجاري    

 نشاط التعليم الثانوي الصناعي    

 نشاط التعليم الثانوي الزراعي    

 تمريضنشاط التعليم الثانوي الصحي وال    

 نشاط التعليم الثانوي الشرعي    

انشطة التعليم الثانوي الفني والمهني دون مستوى التعليم العالي   85222   
 االخرى

 نشاط التعليم  لالدالء السياحيين    

 التعليم الموجه نحو اعداد طباخين مهرة وعاملين في الفنادق والمطاعم      

 مدارس التزيين والحالقة     

 التدريب على اصالح الحاسوب      

سائقي الشاحنات ) مدارس قيادة السيارات للسائقين المحترفين    
 (الخ..والباصات

 التعليم الخاص للطلبة من ذوي االعاقة  في هذا المستوى 85223   

 التعليم الخاص للطالب من ذوي االعاقة  في هذا المستوى    

 التعليم العالي      853 

 التعليم العالي    8530  

 ( ال يؤدي الى شهادة جامعية )التعليم فوق الثانوي وقبل الجامعي   85301   

 نشاط المعاهد العليا التجارية واالداريه    

 نشاط المعاهد العليا الزراعية    

 نشاط المعاهد العليا الصناعية والفنيه    

 ضنشاط المعاهد العليا الصحية والتمري    

 نشاط المعاهد العليا الدينية     
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 نشاط المعاهد العليا لالقتصاد المنزلي    

موسيقي وعمارة ورسم وباليه ، مسرح، نشاط المعاهد العليا للفنون سينما    
 الخ

 مراكز التدريب المهني    

 نشاط المعاهد العليا للحاسب اآللي    

 (شرطة الخ -طيران  -ربية ح)نشاط الكليات العسكرية  المتوسطة     

 (كليات المجتمع)المرحلة االولى من التعليم الجامعي   85302   

ال تؤدي الى مؤهل في االبحاث )المرحلة االولى من التعليم الجامعي      
 كليات المجتمع المتوسطة(  المتقدمة

بكالوريوس دبلوم او (  الجامعات)المرحلة الثانية من التعليم الجامعي   85303   
 او ماجستير اودكتوراة

تؤدي الى مؤهل في االبحاث )المرحلة الثانية من التعليم الجامعي      
 دبلوم  عالي او بكالوريوس او ماجستير اودكتوراة(  المتقدمة

 مدارس الفنون التطبيقية التي تقدم دراسة  بمستوى التعليم العالي  85304   

 التي تقدم دراسة  بمستوى التعليم العالي مدارس الفنون التطبيقية     

 أنواع التعليم االخرى      854 

 التعليم الرياضي والترفيهي    8541  

 التعليم الرياضي والترفيهي 85410   

كره قدم وبيسبول وكرة سلة وطائرة : تدريب وتعليم رياضي أللعاب الكره    
 الخ.. …

 والكشافةتدريب وتعليم أنشطة المخيمات     

 تدريب قادة الهتافات في المناسبات الرياضية    

 تدريب وتعليم العاب القوي والجمباز    

 تدريب وتعليم رياضه ركوب الخيل    

 تدريب وتعليم السباحة    

 مدربوا الرياضة المهنيون  والمعلمون ورؤساء الفرق    

 ه  والجودوتدريب وتعليم فنون الدفاع عن النفس الكاراتي    

 الخ....   أنشطة تعليم لعب الورق  والشطرنج     

 أنشطة تدريب وتعليم العاب اليوجا    
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 أنشطة تدريب وتعليم فنون الرماية بأنواعها    

 أنشطة أخرى للتعليم والتدريب الرياض والترفيهي    

 التعليم الثقافي    8542  

 التعليم الثقافي 85420   

 البيانو وغيرها من الموسيقى  تدريب     

 أنشطة تدريب وتعليم الفنون    

 أنشطة تدريب وتعليم الرقص  او الدبكة    

 (عدا االكاديمية)مدارس تدريب الفنون المسرحية     

 (عدا االكاديمية)مدارس تدريب وتعليم فنون الجميلة     

 (عدا االكاديمية)مدارس الفنون التطبيقية     

 (عدا التجاري)نشطة تدريب وتعليم التصوير أ    

 أنشطة أخرى للتعليم التثقيفي    

 أنواع التعليم االخرى غير المصنفة في اماكن اخرى    8549  

 التعليم غير المحدد بمستويات  85491   

 التعليم غير المحدد بمستويات     

 خدمات الدروس االكاديمية الخاصة    

 تحانات الجامعةالتحضير الم    

 تعليم اللغات والمهارات الكالمية واللغوية  85492   

 تعليم اللغات والمهارات الكالمية واللغوية     

 تعليم القراءة السريعة    

 التدريب على الخطابة العامة    

 تعليم قيادة السيارات  85493   

 تعليم قيادة السيارات     

 رتعليم الكمبيوت 85494   

 تعليم الكمبيوتر    

 التدريب على الطيران  85495   

 التدريب على الطيران    

 أنواع التعليم  االخرى  85496   
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 مراكز التعليم التي تقدم دورات عالجية      

 دورات استعراض االمتحانات المهنية     

 تدريب عمال االنقاذ    

 التدريب على انقاذ الحياة    

 شطة التعليم الدينيأن    

 أنشطة أخرى ألنواع التعليم األخرى    

 التعليم ( مساندة)انشطة دعم    855 

 التعليم ( مساندة)انشطة دعم     8550  

 التعليم ( مساندة)انشطة دعم  85500   

 مراكز التعليم المستمر    

 تقديم االستشارات التعليمية    

 يخدمات التوجيه التعليم     

 خدمات تقييم  االختبارات التعليمية    

 خدمات االختبارات التعليمية    

 تنظيم برامج تبادل الطالب    

 خدمات تطوير مناهج التعليم    

 أنشطة أخرى لخدمات الدعم التعليمي    

       الباب فاء 

 انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي

 ة اإلنساناألنشطة في مجال  صح        86

 أنشطة المستشفيات      861 

 أنشطة المستشفيات    8610  

 أنشطة المستشفيات العامة 86101   

 المستشفيات العامة المحلية     

 مستشفيات المنظمات غير الهادفة للربح     

 المستشفيات الجامعية    

 المستشفيات العسكرية ومستشفيات السجون    

 مستشفيات األطفال أنشطة 86102   
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 أنشطة مستشفيات األطفال    

 أنشطة مستشفيات األمراض النفسية والعصبية 86103   

 أنشطة مستشفيات األمراض النفسية والعصبية    

 أنشطة مستشفيات العيون 86104   

 أنشطة مستشفيات العيون    

 أنشطة مستشفيات جراحة وعالج القلب 86105   

 تشفيات جراحة وعالج القلبأنشطة مس    

 أنشطة مستشفيات األمراض السرطانية والغدد 86106   

 أنشطة مستشفيات األمراض السرطانية والغدد    

 أنشطة مستشفيات النساء والتوليد 86107   

 أنشطة مستشفيات النساء والتوليد    

 أنشطة مستشفيات األمراض الصدريه 86108   

 ت األمراض الصدريهأنشطة مستشفيا    

 أنشطة المستشفيات األخرى 86109   

 أنشطة مستشفيات الجذام    

 مستشفيات االمراض السارية والمعدية      

 أنشطة مستشفيات الجلدية والتناسلية    

 أنشطة المستشفيات األخرى    

 أنشطة العيادات الطبية وعيادات األسنان      862 

 عيادات الطبية وعيادات األسنانأنشطة ال    8620  

 (الشاملة)أنشطة العيادات غير المتخصصة  86201   

 (الشاملة)أنشطة العيادات غير المتخصصة     

 أنشطة عيادات األمراض النفسية والعصبية 86202   

 أنشطة عيادات األمراض النفسية والعصبية    

 أنشطة عيادات أمراض الفم وألسنان  86203   

 أنشطة عيادات أمراض الفم وألسنان     

 انشطة عالج االسنان في غرف العمليات    

 أنشطة عيادات العيون 86204   
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 أنشطة عيادات العيون    

 أنشطة عيادات األمراض الباطنية والقلب 86205   

 أنشطة عيادات األمراض الباطنية والقلب    

 لأنشطة عيادات أمراض األطفا 86206   

 أنشطة عيادات أمراض األطفال    

 أنشطة عيادات أمراض النساء والوالدة 86207   

 أنشطة عيادات أمراض النساء والوالدة    

 أنشطة عيادات انف وأذن وحنجرة 86208   

 أنشطة عيادات انف وأذن وحنجرة    

 انشطة عيادات متخصصة اخرى 86209   

 لدية والتناسليةأنشطة عيادات األمراض الج    

 أنشطة عيادات أمراض المسالك البولية    

 أنشطة عيادات جراحة المخ واألعصاب    

 أنشطة عيادات جراحة العظام    

 أنشطة عيادات أمراض التليف الكبدي    

 أنشطة عيادات الفشل الكلوي    

وانهاء   مراكز تنظيم االسرة التي تقدم عالجا دون اقامة  مثل  العقم     
 الحمل

 خدمات االستشاريين الخاصين للمرضى في المستشفيات    

 األنشطة األخرى المتصلة بصحة اإلنسان      869 

 األنشطة األخرى المتصلة بصحة اإلنسان    8690  

 انشطة الممرضات والممرصين والقابالت  86901   

 انشطة الممرضات والقابالت     

 عالج الطبيعي   مراكز ال 86902   

مراكز العالج الطبيعي والتدليك الطبي والمساعدة الصحية في مجال     
قياس البصر وعالج عيوب النطق وعالج القدمين والظهر والوخز 

 الخ.. باالبر

 انشطة المساعدين في مجال طب االسنان   86903   
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ولكن  فنيي  وممرضات معالجة االسنان خارج مجال اطباء االسنان     
 تحت اشرافهم  في فترات دورية

 (الخ........فحص الدم، البول، مختبرات ) انشطة المختبرات الطبية 86904   

 مختبرات تحليل الدم  والتحاليل االخرى     

 انشطة بنوك الدم   86905   

 انشطة بنوك الدم      

 الخ.. . انشطة بنوك الحيوانات المنوية وبنوك االعضاء    

 أنشطة نقل المرضي بسيارات اإلسعاف او أي وسيلة اخرى كالطائرات 86906   

 أنشطة نقل المرضي بسيارات اإلسعاف او أي وسيلة اخرى كالطائرات    

 انشطة مختبرات االشعة 86907   

 مختبرات االشعة    

 أنشطة الرعاية مع االقامة        87

 مريضية مع االقامةمرافق تقديم الرعاية الت      871 

 مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع االقامة    8710  

 دور  رعاية لمسنين مع رعاية تمريضية 87100   

 دور النقاهة واالستشفاء    

 دور االقامة للراحة مع رعاية تمريضية    

 مرافق تقديم الرعاية التمريضية     

 دور كبار السن بدون رعاية    

انشطة الرعاية مع االقامة للمتخلفين عقليا والمرضى النفسيين       872 
 والمدمنين

انشطة الرعاية مع االقامة للمتخلفين عقليا والمرضى النفسيين     8720  
 والمدمنين

انشطة الرعاية السكنية مع االقامة للمتخلفين عقليا  والمرضى  87201   
 (عدا المستشفيات) النفسيين

 بيوت النقاهة الخاصة باإلمراض النفسية أنشطة    

 انشطة دور االقامة الجماعية  للذين يعانون من اضطراب عاطفي    

 انشطة دور المتخلفين عقليا    
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 انشطة دور االستشفاء والنقاهة من االمراض العقلية    

 أنشطة مرافق العالج من االدمان  على الخمور او المخدرات 87202   

دور )طة مرافق العالج من االدمان على الخمور او المخدرات أنش    
 (الفطام

 أنشطة تقديم الرعاية للمسنين والمعاقين مع اقامة      873 

 أنشطة تقديم الرعاية للمسنين والمعاقين مع اقامة    8730  

 أنشطة تقديم الرعاية للمسنين والمعاقين مع اقامة 87300   

 اعدة على المعيشةدور تقديم المس     

 دور الرعاية المتواصلة للمتقاعدين    

 دور كبار السن مع حد ادنى من الرعاية التمريضية    

 دور الراحة دون تقديم رعاية طبية    

 أنشطة الرعاية األخرى مع االقامة      879 

 أنشطة الرعاية األخرى مع االقامة    8790  

 أليتامأنشطة دور إيواء ا 87901   

 أنشطة دور إيواء األيتام    

 دور ونزل ايواء االطفال  وبيوت القاصرين  87902   

 دور ونزل ايواء االطفال  وبيوت القاصرين     

 أنشطة مالجئ ومؤسسات ايواء المشردين 87903   

 أنشطة مالجئ ومؤسسات ايواء المشردين    

 ات غير المتزوجات وأطفالهمأنشطة المؤسسات التي ترعي األمه 87904   

 أنشطة المؤسسات التي ترعي األمهات غير المتزوجات وأطفالهم    

 أنشطة اإلصالحيات ودور األحداث 87905   

 أنشطة اإلصالحيات ودور األحداث    

 أنشطة أخرى لرعاية المقيمين اآلخرين التي لم تصنف في موضع آخر 87906   

اعية لالشخاص الذين يعانون من  المشاكل دور االستشفاء الجم     
 االجتماعية او الشخصية

 المخيمات التأهيلية     

 أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة        88

 أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة للمسنين والمعاقين      881 
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 أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة للمسنين والمعاقين    8810  

 أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة للمسنين والمعاقين 88100   

 أنشطة الزيارات للمسنين والمعاقين    

 أنشطة الرعاية النهارية للمسنين واالشخاص الكبار من ذوي االعاقة       

أنشطة إعادة التأهيل المهني والتأهيل الخاص لألشخاص المعاقين     
 محدود ويكون العنصر التعليمي فيها

 أنشطة العمل االجتماعي االخرى بدون إقامة       889 

 أنشطة العمل االجتماعي االخرى بدون إقامة     8890  

 أنشطة التواصل االجتماعي والتوجيه لألطفال والشباب القاصرين 88901   

 أنشطة التواصل االجتماعي والتوجيه لألطفال والشباب    

 (حضانة أطفال)النهارية لألطفال  أنشطة الرعاية 88902   

 أنشطة الرعاية النهارية لألطفال بما فيها االطفال المعاقين     

أنشطة رعاية  ضحايا الكوارث والالجئين والمهاجرين ويشمل اإليواء  88903   
 المؤقت اوالممتدد

أنشطة رعاية  ضحايا الكوارث والالجئين والمهاجرين ويشمل اإليواء     
 ت اوالممتددالمؤق

األنشطة الخيرية مثل جمع التبرعات وغيرها من األنشطة الداعمة التى  88904   
 تستهدف العمل االجتماعي

األنشطة الخيرية مثل جمع التبرعات وغيرها من األنشطة الداعمة التى     
 تستهدف العمل االجتماعي

 ضعفة االخرى أنشطة الرعاية النهارية للمشردين والفئات المست 88905   

 أنشطة الرعاية النهارية للمشردين والفئات المستضعفة االخرى     

 أنشطة أخرى للعمل االجتماعي بدون إقامه  88906   

 أنشطة التبني وأنشطة منع استخدام القسوه مع األطفال وغيرهم    

 أنشطة الخدمات االستشارية الخاصة بميزانية األسرة والتوجيه الزواجى    
 واألسري واالستشارات الخاصة باإلئتمان والديون

 أنشطة المجتمع وانشطة االحياء السكنية    
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أنشطة إعادة التأهيل المهني والتأهيل الخاص لألشخاص المتعطلين     
 ويكون العنصر التعليمي فيها محدودا

تحديد المستحقين للمساعدات االجتماعية أو المساعدات اإلضافية فيما     
 يختص باإليجارات أو كوبونات الغذاء

 أنشطة أخرى للعمل االجتماعي بدون إقامه     

       الباب صاد

 الفنون والترفيه والتسلية 

 االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه        90

 االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه     900 

 نون وانشطة الترفيهاالنشطة االبداعية والف  9000  

مسرحيات، وموسيقى، ورقص )انتاج العروض المسرحية الحية   90001   
 وغيرها من اعمال االنتاج المسرحي( الخ...

 أنشطة دور المسارح والفرق المسرحية    

 أنشطة الفرق الموسيقية واألوركسترا    

 أنشطة دار األوبرا    

 أنشطة الفرق الراقصة    

 طة الفرق الفنية وفرق السيركانش    

الممثلين والمخرجين والموسيقيين والمغنين والمتحدثين )انشطة الفنانين     
 ومعدي ومصممي المسارح

 انشطة فرق فنون الرقص  والغناء الشعبي 90002   

 انشطة فرق فنون الرقص  والغناء الشعبي    

حي وغيرها من المرافق تشغيل قاعات العرض الموسيقي او المسر   90003   
 الفنية

 أنشطة مشغلي الموسيقى والمسرح    

 أنشطة مشغلي معدات اإلضاءة والصوت بالمسرح    

 انشطه تصميم المناظر واالضاءه    

 الخ..انشطة النحاتين والرسامين  وفناني الحفر والكالشيهات   90004   

 أنشطة النحاتين    

 الرسوم المتحركة أنشطة الرسامين ورسامي    
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 أنشطة النقاشين ورسامي الكليشيهات للفنون    

 انشطة الكتاب الفردية في جميع المواضيع  90005   

 انشطة الكتاب الفردية في جميع المواضيع     

 انشطة الصحفيين المستقلين  90006   

 انشطة الصحفيين المستقلين     

 اللوحات ترميم االعمال الفنية مثل 90007   

 ترميم االعمال الفنية مثل اللوحات    

 انشطة المخرجين والمنتجين لالعمال الفنية الحية مع او بدون مرافق  90008   

 انشطة المخرجين والمنتجين لالعمال الفنية الحية مع او بدون مرافق     

 خرىأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األ        91

 أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى      910 

 أنشطة المكتبات والمحفوظات    9101  

انشطة المكتبات العامة من توثيق وحفظ  وتقديم معلومات  للجمهور   91010   
 بكافة اشكالها

 تنظيم المجموعات متخصصة او غير متخصصة     

 لكاتالوجاتمجموعات ا    

 الخ...اعارة الكتب والخرائط والدوريات زاالفالم والتسجيالت     

 انشطة استرجاع البيانات لتلبية الطلب على المعلومات    

 مكتبات وخدمات مجموعات الصور    

 أنشطة المتاحف وتشغيل المواقع والمباني التاريخية     9102  

 يع انواعهاانشطة  تشغيل المتاحف بجم 91021   

انشطه المتاحف الفنية ومتاحف المجوهرات واألثاث والمالبس واألوانى     
 الخزفية والفضيات

التكنولوجيه والتاريخية  انشطه متاحف التاريخ الطبيعي والعلوم والمتاحف    
 والحربية

 انشطه المتاحف المتخصصة االخرى    

 انشطه المتاحف  في الهواء الطلق    

 انشطه تشغيل المواقع والمباني التاريخية 91022   
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 انشطه تشغيل المواقع والمباني التاريخية    

 انشطه حدائق النباتات والحيوانات والمحميات الطبيعية    9103  

 نشاط  تشغيل حدائق النباتات  91031   

 نشاط  تشغيل حدائق النباتات     

 نشاط  تشغيل حدائق الحيوان 91032   

 نشاط  تشغيل حدائق الحيوان    

 نشاط  تشغيل حدائق الحيوان لالطفال    

 نشاط  تشغيل حدائق األسماك    

 تشغيل المحميات الطبيعية  والحياة البرية 91033   

انشطة تشغيل حدائق النباتات والحيوانات البرية الطبيعية من اجل     
 المحافظة على الحياة البرية

 نشطه العاب القمار والمراهنةا        92

 انشطه العاب القمار والمراهنة      920 

 انشطه العاب القمار والمراهنة    9200  

 انشطه العاب القمار والمراهنة 92000   

 مراهنات سباق الخيل وغيرها من المراهنات    

 بما فيها العائمة( للقمار)تشغيل الكازينوهات      

 اليانصيببيع تذاكر     

 تشغيل ماكينات المراهنة  باستخدام قطع النقد    

 تشغيل مواقع  المقامرة باستخدام اإلنترنت    

 االنشطة الرياضية وانشطة الترفيه والتسلية        93

 االنشطه الرياضية      931 

 تشغيل المرافق الرياضية    9311  

 ية والخارجيةادارة المرافق الرياضية الداخل  93111   

دارة مالعب كره القدم والهوكي والكروكية وكره السلة      تشغيل وا 

دارة حلبات السباق لألشخاص والسيارات والخيول       تشغيل وا 

دارة حمامات السباحة      تشغيل وا 

دارة ساحات ومدرجات المالعب      تشغيل وا 
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دارة حلبات هوكي التزحلق      تشغيل وا 

دارة حلبات المالكمه والمصارعةتشغيل و       ا 

دارة مالعب الجولف       تشغيل وا 

دارة مالعب  البولنج      تشغيل وا 

 تشغيل وادارة ساحات الرياضة الشتوية ومالعبها     

دارة مراكز اللياقة البدنية      تشغيل وا 

ت تشغيل وتنظيم االحداث الرياضية الداخلية والخارجية من قبل جها  93112   
 لديها مرافق رياضية

تشغيل وتنظيم االحداث الرياضية الداخلية والخارجية من قبل جهات      
 لديها مرافق رياضية

 توفير الطواقم العاملة والموظفين للمرافق واالنشطة المذكورة     

 أنشطه أخرى إلداره األنشطة الرياضية    

 أنشطة النوادي الرياضية    9312  

 نشطة النوادي الرياضيةأ 93120   

 نشاط النوادي الرياضية التي تضم عده نشاطات رياضية    

 الخ...نشاط نوادي كرة القدم والسلة والهوكى     

 نشاط نوادي حمامات السباحة    

 نشاط نوادي الجولف    

 نشاط نوادي المالكمه    

 نشاط نوادي المصارعة    

 نشاط نوادي كمال األجسام    

 نشاط نوادي الرياضة الشتوية     

 نشاط نوادي الشطرنج    

 نشاط نوادي الرماية والصيد    

 نشاط نوادي البلياردو    

 نشاط نوادي الفروسية    

 نشاط نوادي التجديف    

 نشاط نوادي اليخوت    
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 نشاط سباق السيارات والدراجات    

 نشاط نوادي االعاب الشتوية    

 نشاط أندية البولينج    

 نشاط نوادي الساحة والميدان    

 انشطة النوادي الرياضية االخرى     

 انشطة رياضية أخرى    9319  

 انشطة رياضية أخرى 93190   

 انشطة منتجي ومخرجي األحداث الرياضية مع أو بدون مرافق    

عبون والحكام انشطة الرياضيين الذين يعملون لحسابهم الخاص الال    
 وضابطي الوقت والمدربون  الخ

 انشطة الرابطات الرياضية واالجهزة المنظمة للرياضة    

 االنشطة المتصلة بترويج األحداث الرياضية    

 انشطة اسطبالت السباق      

 تشغيل محميات  ومناطق صيد األسماك والقنص الغراض الرياضة    

 انشطة مرشدي الجبال    

 االنشطة الداعمة  للصيد لالغراض الترفيهية    

 أنشطة رياضية أخرى    

 انشطة التسلية والترفيه االخرى      932 

 انشطة مدن التسلية والمالهي وااللعاب    9321  

 انشطة مدن التسلية والمالهي وااللعاب 93210   

اللعاب مثل انشطة مدن المالهي وااللعاب بما في ذلك تشغيل مختلف ا     
والمراجيح وااللعاب المائية وااللعاب االخرى والعروض  ومواقع  القطارات

 النزهة

 انشطة التسلية والترفيه االخرى التي لم تصنف في موضع آخر    9329  

 انشطة المتنزهات الترفيهية والشواطىء 93291   

ر المرافق مثل انشطة المتنزهات الترفيهية والشواطىء بما في ذلك استئجا    
 الحمامات العمومية والخزانات والكراسي وما الى ذلك

 تشغيل متنزهات واماكن التزحلق على الثلج  93292   
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 تشغيل روابي واماكن  التزحلق على الثلج     

 تشغيل قاعات الرقص واالفراح 93293   

 تشغيل قاعات الرقص واالفراح    

 تعمل بالعملةتشغيل االلعاب التي   93294   

 االلعاب التي تعمل بالعملة( استغالل)تشغيل      

 انشطة أخرى للترفيه والتسلية غير مصنفة في موقع آخر 93295   

 تشغيل مرافق النقل لالستجمام مثل موانيء الترفيه     

 تأجير معدات وأدوات التسلية كجزء من المرافق الترفيهية    

 والعروض ذات الطبيعة الترفيهية  انشطة تشغيل المعارض    

 انشطة أخرى للترفيه والتسلية غير مصنفة في موقع آخر    

       الباب قاف 

 انشطة الخدمات األخرى

 أنشطة المنظمات ذات العضوية        94

أنشطة المنظمات ذات العضوية لرجال االعمال وارباب العمل والنقابات       941 
 المهنية

 أنشطة المنظمات ذات العضوية  لرجال االعمال  وارباب العمل     9411  

 اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية 94111   

 اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية    

 جمعيات المزارعين 94112   

 جمعيات المزارعين    

 أنشطة اتحاد الصناعات 94113   

 صناعاتأنشطة اتحاد ال    

 انشطة جمعيات أرباب العمل واصحاب األعمال االخرى  94114   

 انشطة جمعيات أرباب العمل واصحاب األعمال االخرى     

 أنشطة المنظمات المهنية ذات العضوية    9412  

 انشطة المنظمات واالتحادات المهنية الطبية 94121   

 أنشطة نقابة األطباء     

 ة االطباء البيطريينأنشطة نقاب    
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 أنشطة نقابة أطباء األسنان    

 أنشطة نقابة الصيادلة     

 أنشطة نقابة الممرضين     

 انشطة المنظمات واالتحادات المهنية الطبية االخرى    

 انشطة المنظمات واالتحادات المهنية العلمية والتقنية 94122   

 أنشطة نقابة المحاسبين    

 نقابة المحامين أنشطة    

 أنشطة نقابة المعلمين    

 أنشطة نقابة االقتصاديين     

 أنشطة نقابة االحصائيين    

 أنشطة نقابة المهندسين    

 انشطة المنظمات واالتحادات المهنية العلمية والتقنية االخرى    

 انشطة المنظمات الثقافية  94123   

 أنشطة نقابة الصحفيين    

 أنشطة نقابة الكتاب    

 أنشطة نقابة الفنانين تشمل نقابات الممثلين والموسيقيين  والرسامين    

 انشطة المنظمات الثقافية االخرى     

 أنشطة المنظمات المهنية االخرى 94124   

 نقابة الحالقين     

 نقابة سائقي السيارات العمومية    

 نقابات مهنية اخرى    

 أنشطة نقابات العمال      942 

 أنشطة نقابات العمال    9420  

 أنشطة نقابات العاملين في الحكومة 94201   

 أنشطة نقابات العاملين في الحكومة    

 أنشطة نقابات العاملين في التعليم 94202   

 أنشطة نقابات العاملين في التعليم    

 أنشطة نقابات العاملين في الصحة 94203   
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 أنشطة نقابات العمال في الصحة    

 النقابة العامة للعاملين في البنوك والتامين 94204   

 النقابة العامة للعاملين في البنوك والتامين    

 أنشطة نقابات العمال االخرى   94205   

 النقابة العامة للعاملين في صناعه الغزل والنسيج    

 االتصاالت السلكية والالسلكيةالنقابة العامة للعاملين في     

 النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية    

 النقابة العامة للعاملين في البناء والتشييد    

 النقابة العامة للعاملين في النقل     

 النقابة العامة للعاملين في المناجم والمحاجر    

 النقابة العامة للعاملين في الطباعة    

 النقابة العامة للعاملين في السياحة والفنادق    

 انشطة النقابات للعاملين في وحدة  محددة    

 أنشطة نقابات العمال االخرى      

 أنشطة المنظمات األخرى ذات العضوية       949 

 أنشطة المنظمات الدينية    9491  

 المساجد  94911   

 المساجد     

 واالضرحة الزوايا 94912   

 الزوايا واالضرحة    

 الكنائس واالديرة 94913   

 الكنائس واالديرة    

 المعابد اليهودية  94914   

 المعابد اليهودية     

 المعابد االخرى  94915   

 المعابد االخرى     

 أنشطة الجمعيات والهيئات الدينية االسالميه 94916   

 ئات الدينية االسالميهأنشطة الجمعيات والهي    



112 
 

 وصف النشاط فئة فرع مجموعة قسم

 أنشطة الجمعيات والهيئات واالفراد الدينية االخرى 94917   

 انشطة المراجع الدينية    

 انشطة خدمات الجنائز الدينية    

 أنشطة الجمعيات والهيئات الدينية االخرى    

 أنشطة المنظمات السياسية    9492  

 أنشطة األحزاب السياسية 94921   

 أنشطة األحزاب السياسية    

 أنشطة المنظمات السياسية المساندة 94922   

 منظمات الشباب  السياسية      

 أنشطة  المنظمات السياسية االخرى المساندة    

أنشطة المنظمات األخرى ذات العضوية التي لم تصنف فى موضع     9499  
 آخر

 الحزاب سياسية انشطة منظمات التوعية غير التابعة 94991   

 منظمات المبادرات الشعبية وحركات االحتجاج     

 منظمات البيئة    

 منظمات دعم المرافق االجتماعية والتعليمية االخرى    

 أنشطة منظمات حماية وتحسين أحوال الجماعات العرقيه واألقليات    

عن االراضي الدفاع ) المحاربين القدماء،: جمعيات تعزيز اهداف وطنية    
 ...(ومؤازرة السجناء واالسرى

 جمعيات المستهلكين 94992   

 جمعيات حماية المستهلك    

 انشطة الجمعيات الخيرية 94993   

 انشطة الجمعيات الخيرية    

 انشطة الجمعيات النسوية  94994   

 انشطة الجمعيات النسوية    

 جمعيات ونوادي الشباب والناشئة 94995   

 أنشطة جمعيات الشبان المسلمين    

 أنشطة جمعيات الشبان المسيحيين    

 أنشطة اتحادات الطلبة    
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 أنشطة روابط االخوة    

 أنشطة اتحاد الكشافة    

 جمعيات االنشطة الثقافية او الترفيهية او الهوايات  94996   

 أنشطة نوادي الشعر    

 أنشطة نوادي األدب    

 أنشطة نوادي الكتاب    

 أنشطة نوادي الفيلم أو السينما    

 أنشطة نوادي هواة التصوير الفوتوغرافي    

 أنشطة نوادي الموسيقى    

 أنشطة نوادي هواة جمع الطوابع    

 أنشطة هواة البستنة والحدائق    

 أنشطة منح الهدايا التي تقدمها المنظمات ذات العضوية    

 نشطة أخرى للمنظمات ذات العضوية التي لم تصنف في موضع آخرأ 94997   

 انشطة جمعيات القرى والبلدات وانشطة الدواوين    
 أنشطة أخرى للمنظمات ذات العضوية التي لم تصنف في موضع آخر    

 إصالح أجهزه الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية        95

 عدات االتصاالتإصالح اجهزة الحاسوب وم      951 

 لها( الملحقة)إصالح اجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية      9511  

صالح اجهزة الحاسوب  95111     صيانة وا 

صالح الحاسوب  المكتبي      صيانة وا 

صالح الحاسوب الشخصي المحمول       (الالب توب)صيانة وا 

 (عدا الالب توب)صيانة واصالح  االجهزة المحمولة     

 للحاسوب ( الملحقة) اصالح  المعدات الطرفية 95112   

إصالح وصيانة محركات القرص الممغنط ومحركات التخزين  السريع     
 وغيرها من اجهزة التخزين  

 صيانة واصالح محركات االقراص الضوئية    

 إصالح  وصيانة الطابعات     

 إصالح وصيانة الشاشات    
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 لوحة المفاتيحإصالح وصيانة      

 إصالح وصيانة الفارة والعصا السحرية وملحقات طريقة الكره الماوس    

 إصالح وصيانة  مودم الحاسوب الداخلي والخارجي    

 إصالح وصيانة أطراف الحاسوب المتفرعه    

 إصالح وصيانة الماسحات الضوئية االسكنر    

 إصالح وصيانة  قاريء الكارت الذكى    

 إصالح وصيانة خوذة الكمبيوتر لاللعاب لإلحساس بالواقعيه    

 (بروجكتر)إصالح جهاز العرض الضوئي باستخدام الحاسوب     

 إصالح المحطات الطرفية للحاسوب  مثل الصراف اآللي    

صالح اآلالت المحاسبية      صيانة وا 

 إصالح معدات االتصاالت    9512  

صالح ا 95121     لهواتفصيانة وا 

صالح الهواتف السلكية      صيانة وا 

صالح الهواتف الالسلكية      صيانة وا 

صالح الهواتف الخلويه       (الهاتف المحمول)صيانة وا 

 صيانة واصالح كاميرات الفيديو التجارية 95122   

 صيانة واصالح كاميرات الفيديو التجارية    

 ى إصالح معدات االتصاالت االخر  95123   

صالح آالت الفاكس والتلكس      صيانة وا 

صالح آالت إرسال االتصاالت مثل      موزع االشارات والجسور )صيانة وا 
 (والمودم

صالح أجهزة االستقبال واالرسال  االذاعي الالسلكى      صيانة وا 

 إصالح وصيانة موديمات المعدات المحمولة     

 نزليةإصالح السلع الشخصية والم      952 

 إصالح االجهزة االلكترونية االستهالكية    9521  

 إصالح االجهزة االلكترونية االستهالكية 95210   

 إصالح وصيانة التليفزيون والمستقبالت ريسيفر     

 إصالح وصيانة اجهزة الراديو    
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صالح كاميرات الفيديو لالستعمال المنزلي      صيانة وا 

 هزة الفيديوإصالح وصيانة أج    

 إصالح وصيانة أجهزة التسجيل الصوتي    

 CDإصالح وصيانة اجهزة األلعاب     

 إصالح األجهزة  المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق    9522  

 اصالح وصيانة االجهزة المنزلية 95221   

 إصالح وصيانة الثالجات الكهربائية    

 ن والطباخات إصالح وصيانة االفرا    

 إصالح وصيانة الغساالت الكهربائية    

 إصالح وصيانة مجففات المالبس الكهربائية    

 صيانة اجهزة التكييف بمختلف االنواع     

مثل المكانس والمكواة )إصالح وصيانة االجهزة المنزلية االخرى     
 (الخ...والخالطات والمراوح الكهربائية واالواني المنزلية 

 اصالح وصيانة المعدات المنزلية ومعدات الحدائق 95222   

 الخ..اصالح وصيانة آالت قص الحشائش  وآالت التشذيب     

 إصالح األحذية والمنتجات الجلدية    9523  

 اصالح وصيانة االحذية 95231   

 اصالح وصيانة االحذية    

 اصالح وصيانة المنتجات الجلدية 95232   

 صالح حقائب السفر وحقائب اليد والمصنوعات الجلديةإ    

 اصالح االثاث والمفروشات المنزلية    9524  

 اصالح االثاث والمفروشات المنزلية 95240   

إصالح وتجديد وتنجيد االثاث والمفروشات المنزلية ويشمل االثاث     
 المكتبي

 تجميع االثاث المفرد     

 الشخصية والمنزلية األخرى إصالح السلع    9529  

 إصالح الدراجات الهوائية  95291   

 إصالح الدراجات الهوائية     

 إصالح  وتكييف المالبس  95292   
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 إصالح  وتكييف المالبس     

 إصالح  وتكييف المجوهرات 95293   

 إصالح  وتكييف المجوهرات    

 إصالح الساعات بأنواعها  95294   

 الح الساعات بأنواعها واجزائهاإص    

 اصالح اجهزة ضبط الوقت    

 إصالح اآلالت الموسيقية  95295   

 إصالح اآلالت الموسيقية بما فيها ضبط البيانو    

 إصالح السلع الشخصية والمنزلية األخرى 95296   

 (عدا بنادق الصيد)اصالح االدوات الرياضية     

 إصالح الكتب    

 صالح العاب االطفالا    

 أنشطة الخدمات الشخصية األخرى        96

 أنشطة الخدمات الشخصية األخرى      960 

للمالبس والمنسوجات ومنتجات ( الجاف) خدمات الغسل والتنظيف    9601  
 الفراء

 غسيل وتنظيف وكي جميع انواع المالبس والمنسوجات   96010   

 جميع انواع المالبس (الجاف)غسيل وتنظيف      

 كي جميع انواع المالبس     

غسيل السجاد والبسط وتنظيف المفروشات والستائر سواء عند العمالء     
 او لم يكن 

 تنظيف الفراء    

صالح وتعديل المالبس أو السجاد إذا تمت مقترنه مع التنظيف      الريافة وا 
 الريافة  -

ظيف وصباغة المنسوجات والمالبس أنشطة أخرى لخدمات غسل وتن    
 والفراء

 تصفيف الشعر  وانواع التجميل االخرى    9602  

 للرجال )صالونات  تصفيف  وقص الشعر  وانواع التجميل االخرى  96021   
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قص  وغسل وتصفيف وصبغ وتمليس الشعر  وغير ذلك من االنشطة      
 (للرجال)المشابهة 

 للحيةحالقة الذقن وتشذيب ا    

  (للنساء)صالونات  تصفيف  وقص الشعر  وانواع التجميل االخرى  96022   

قص  وغسل وتصفيف  وصبغ وتمليس الشعر  وغير ذلك من االنشطة      
 (للنساء) المشابهة 

 الخ..تدليك الوجه والعناية باالظافر وعمل المكياج     

 أنشطة الجنائز وما يتصل بها من أنشطة    9603  

 أنشطة الجنائز وما يتصل بها من أنشطة 96030   

 تجهيز الموتى للدفن    

 خدمات دفن الموتى     

 بيع وتاجير القبور    

 صيانة القبور واألضرحة وتشمل حراسة المقابر    

 أنشطة أخرى لتجهيز ودفن الموتى    

 ضع آخرأنشطة الخدمات الشخصية األخرى غير المصنفة في مو     9609  

 نشاط الحمامات التركية والساونا والبخار   96091   

 نشاط الحمامات التركية و حمامات الساونا والبخار     

نقاص الوزن والتخسيس 96092     نشاط صالونات التدليك وا 

نقاص الوزن والتخسيس والرشاقة       .الخ.نشاط صالونات التدليك وا 

 دمات الروحيةانشطة التنجيم والخ  96093   

 انشطة التنجيم والخدمات الروحية     

 أنشطة الخدمات الشخصية األخرى  96094   

 خدمات المرافقة والتعارف ومكاتب الزواج : االنشطة االجتماعية     

 (عدا البيطرة)خدمات رعاية الحيوانات االليفة      

 منظمات االنساب    

 منادو السياراتماسحو االحذية والحمالون و      

تشغيل ماكينات الخدمة الشخصية باستعمال العملة مثل ماكنات      
 إلخ... التصوير والموازين وأجهزة قياس ضغط الدم 
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 أنشطة أخرى للخدمات الشخصية    

       الباب راء 

دمات  أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وانشطة االسر المعيشية  في انتاج سلع وخ
 غير محددة الستخدامها الخاص

 أنشطة االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي         97

 أنشطة االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي       970 

 أنشطة االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي     9700  

 المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي أنشطة االسر  97000   

 نشاط الخدم العاديين     

 نشاط الطهاة    

 (النوادل)نشاط مقدمي الطعام في المنازل     

 نشاط الغساالت في المنازل    

 (البستاني)نشاط المزارعين في المنازل     

 نشاط البوابين في المنازل    

 منازلنشاط السياس  في ال    

 نشاط السائقين الخصوصيين في المنازل    

 نشاط الحراس الخصوصيين في المنازل    

 نشاط المربيات في المنازل    

 نشاط جليسات األطفال في المنازل    

 نشاط المعلمين الخصوصيين في المنازل    

 نشاط السكرتيرات الخصوصيات في المنازل    

 فراد الخدمة المنزلية لالسر المعيشيةأنشطة أخرى لخدمات أ    

إلنتاج السلع والخدمات والتى تنتجها  (مختلفة) أنشطة  غير  مميزة        98
 األسرة لالستخدام الخاص

إلنتاج السلع والخدمات والتى تنتجها  (مختلفة) أنشطة غير  مميزة      981 
 األسرة لالستخدام الخاص

إلنتاج االسرة من السلع  الستخدامها ( ختلفةم)أنشطة غير مميزة     9810  
 الخاص
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إلنتاج االسرة من السلع  الستخدامها ( مختلفة)أنشطة غير مميزة  98100   
 الخاص

 نشاط مشاركة األسرة في الصيد لالستعمال المنزلي    

 نشاط مشاركة األسرة في الحصاد لالستعمال المنزلي    

 زراعة لالستعمال المنزلينشاط مشاركة األسرة في ال    

 نشاط مشاركة األسرة في إعداد المالبس ألفراد األسرة لالستعمال المنزلي    

 نشاط مشاركة األسرة في تربيه الطيور لالستعمال المنزلي    

 نشاط مشاركة األسرة في تربية الحيوانات لالستعمال المنزلي    

 األلبان لالستخدام األسرينشاط مشاركة األسرة في صناعة منتجات     

 أنشطة أخرى إلنتاج السلع غير المميزة لالستعمال المنزلي الخاص    

 أنشطة غير مميزة إلنتاج االسرة من الخدمات الستخدامها الخاص      982 

 أنشطة غير مميزة إلنتاج االسرة من الخدمات الستخدامها الخاص    9820  

 نتاج االسرة من الخدمات الستخدامها الخاصأنشطة غير مميزة إل  98200   

 خدمات الطهي لألسرة    

 خدمات التدريس لألسرة    

 خدمات الرعاية ألعضاء المنزل    

 أنشطة أخرى لإلنتاج الخدمي الغير مميز لالستعمال المنزلي الخاص    

       الباب شين 

 (غير الخاضعة للوالية  الوطنية)يمية انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقل

غير )انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية         99
 (الخاضعة للوالية  الوطنية

غير )انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية       990 
  (الخاضعة للوالية  الوطنية

غير )هيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية انشطة المنظمات وال    9900  
 (الخاضعة للوالية  الوطنية

 االمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة 99001   

 االمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة    

 أنشطة المنظمات  الدولية االخرى  99002   
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 صندوق النقد الدولي     

 البنك الدولي    

 منظمة العمل الدولية    

 المنظمة العالمية للجمارك    

 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي     

 منظمة البلدان المصدرة للبترول    

 منظمات دولية اخرى    

 أنشطة المنظمات والهيئات اإلقليمية 99003   

 االتحاد االوروبي    

 اتحاد التجارة الحرة االوروبي    

 ات والهيئات اإلقليمية غير العربية االخرىأنشطة المنظم    

 الجامعة العربية ومنظماتها  99004   

 أنشطة المنظمات والهيئات اإلقليمية  العربية االخرى    

 أنشطة السفارات والقنصليات األجنبية 99005   

أنشطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتي تحدد من قبل الدولة التي     
 بها وليس من قبل الدول التي يمثلونهايتواجد 

 


