
  
  
  
  
  
  



 

  تصنيف وترميز األنشطة االقتصادية
  

 اسم النشاط  رمز النشاط 

 الزراعة والصيد وأنشطة الخدمات ذات الصلة01

  زراعة المحاصيل؛ زراعة الحدائق ألغراض السوق؛ البستنة011

 زراعة الحبوب والمحاصيل األخرى غير المصنّفة في موضع آخر0111

 ل األخرى غير المصنّفة في موضع آخرزراعة الحبوب والمحاصي011101

 زراعة الخضر ومنتجات البستنة المتخّصصة ومنتجات المشاتل 0112

  زراعة الخضار والبقول011201

 زراعة البستنة والمشاتل011202

 زراعة الفواكه والجوزيات والكرمة والمحاصيل التي  تستخرج منها المشروبات والتوابل 0113

 لفواكه والجوزيات والمحاصيل التي تستخرج منها المشروبات والتوابل زراعة ا011301

 زراعة الكرمة011302

 تربية الحيوان 012

 تربية الماشية والضأن والماعز والخيول والحمير والبغال والنغال؛ تربية الماشية المدّرة للّبن   0121

 تربية األبقار 012101

 الخيلتربية الضأن والماعز و012102

 تربية الحيوانات األليفة األخرى؛ إنتاج المنتجات الحيوانية غير المصنّفة في موضع آخر 0122

 تربية الخنازير 012201

 تربية الطيور الداجنة ما عدا الدجاج 012202

 مزارع الدجاج إلنتاج البيض012203

 مزارع الدجاج إلنتاج اللحوم012204

 رىتربية حيوانات أخ012205

 )التربية المختلطة(زراعة المحاصيل مقترنة بتربية الحيوان 013

 )التربية المختلطة(زراعة المحاصيل مقترنة بتربية الحيوان 0130

 )التربية المختلطة(زراعة المحاصيل مقترنة بتربية الحيوان 013001

 البيطرية  أنشطة الخدمات الزراعية وخدمات تربية الحيوان، باستثناء األنشطة014

 أنشطة الخدمات الزراعية وخدمات تربية الحيوان، باستثناء األنشطة البيطرية 0140

 أنشطة خدمات الزراعة المنتجة014001

 تنفيذ وصيانة مزروعات الزينة والزخرفة014002

  أنشطة متصلة في تربية الحيوان014003



 

 اسم النشاط  رمز النشاط 

 ار مراتع الحياة البرية بما في ذلك أنشطة الخدمات ذات الصلةالصيد والقنص وانتش015
 الصيد والقنص وانتشار مراتع الحياة البرية بما في ذلك أنشطة الخدمات ذات الصلة0150

 الصيد والقنص وانتشار مراتع الحياة البرية بما في ذلك أنشطة الخدمات ذات الصلة015001

 الخدمات ذات الصلةالحراجة وقطع األخشاب وأنشطة02

 الحراجة وقطع األخشاب وأنشطة الخدمات ذات الصلة 020

 الحراجة وقطع األخشاب وأنشطة الخدمات ذات الصلة 0200

 الحراجة020001

 استثمار الغابات 020002

 أنشطة خدمات الغابات020003

 سماكصيد األسماك والمزارع السمكية وأنشطة الخدمات المتصلة بصيد األ05

 صيد األسماك والمزارع السمكية وأنشطة الخدمات المتصلة بصيد األسماك050

 صيد األسماك 0501

 صيد األسماك 050101

 المزارع السمكية 0502

 المزارع السمكية 050201

 تعدين الفحم والليغنيت؛ استخراج الخّث10

 تعدين فحم األنثراسيت وتكتيله101

 نثراسيت وتكتيلهتعدين فحم األ1010

 تعدين فحم األنثراسيت وتكتيله101001

 تعدين الليغنيت وتكتيله 102

 تعدين الليغنيت وتكتيله 1020

 تعدين الليغنيت وتكتيله 102001

 استخراج الخّث وتكتيله103

 استخراج الخّث وتكتيله1030

  استخراج الخّث وتكتيله103001

 لغاز الطبيعي؛ أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز باستثناء خدمات المسحاستخراج النفط الخام وا11

 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي111

 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي1110

 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي111001

 ثناء خدمات المسحأنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز باست112

  أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز باستثناء خدمات المسح1120

  أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز باستثناء خدمات المسح112001



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم 12

 ثوريوم تعدين ركازات اليورانيوم وال120

 تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم 1200

 تعدين خامات اليورانيوم والثوريوم 120001

 تعدين ركازات الفلزات 13

 تعدين ركازات االحديد131

 تعدين ركازات االحديد1310

 تعدين ركازات الحديد131001

 يورانيوم والثوريومتعدين ركازات الفلزات غير الحديدية، باستثناء ركازات ال132

 تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية، باستثناء ركازات اليورانيوم والثوريوم1320

 تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية، باستثناء ركازات اليورانيوم والثوريوم132001

 أنشطة أخرى للتعدين واستغالل المحاجر 14

 والرمال والطفلاستغالل المحاجر الستخراج األحجار 141

 استغالل المحاجر الستخراج األحجار والرمال والطفل1410

 استخراج أحجار النصب والبناء 141001

 استخراج الكلس والجفصين وتعدين الطباشير والطفل على أنواعه141002

 استخراج الرمال 141003

 ) الكسارات(جرش األحجار وتكسيرها 141004

 ل المحاجر مما لم يّصنف في موضع آخر التعدين واستغال142

 استخراج المعادن الكيميائية واألسمدة 1421

 استخراج المعادن الكيميائية واألسمدة 142101

 استخراج الملح  1422

 استخراج الملح من المناجم والمالحات والبحيرات الملحية142201

 طحن الملح المستخرج142202

 ين واستغالل المحاجر غير مصنّفة في موضع آخر أنشطة أخرى للتعد1429

 أنشطة أخرى للتعدين واستغالل المحاجر غير مصنّفة في موضع آخر 142901

 صنع المنتجات الغذائية والمشروبات 15

 إنتاج وتجهيز وحفظ اللحوم واألسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون 151

 ومنتجاتها إنتاج وتجهيز وحفظ اللحوم 1511

 تشغيل المسالخ وذبح المواشي وإعداد وتعبئة لحوم الماشية151101

 حفظ وصناعة اللحوم المعلّبة والمقانق والسجق والبسطرمة  151102



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 مؤسسات تحضير المصارين المستعملة في الملحمات لصنع المقانق والسجق151103

 اجمسلخ لتحضير الدج151104

 صناعة المنتجات من لحوم الطيور والدجاج واألرانب151105

 تجهيز وحفظ األسماك ومنتجاتها 1512

 عمليات حفظ األسماك والمنتجات السمكية بالتجفيف والتعليب151201

 أنشطة السفن العاملة في تجهيز وحفظ األسماك 151202

 تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات 1513

 ز البطاطا وصنع جريش ودقيق البطاطا وصناعة التشيبستجهي151301

 تحضير وحفظ عصير الفواكه والخضروات151302

 )ما عدا المخلل(حفظ، صنع وتعليب األغذية المكونة أساساً من الخضروات 151303

 حفظ، صنع وتعليب األغذية المكونة أساساً من الفواكه 151304

 )المخلّل(صناعة الكبيس 151305

 صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية 1514

 صنع الزيوت والدهون من مواد نباتية أو حيوانية باستثناء صناعة زيت الزيتون151401

 إنتاج الزيوت والدهون المهدرجة جزئيا151402ً

 صناعة زيت الزيتون151403

 صنع منتجات األلبان 152

 صنع منتجات األلبان 1520

 صنع منتجات الحليب واأللبان 152001

 صناعة المثلجات والبوظة من الحليب والفواكه152002

 صنع منتجات طواحين الحبوب والنشاء ومنتجات النشاء وأعالف حيوانية محّضرة153

 صناعة منتجات طواحين الحبوب1531

 صناعة منتجات طواحين الحبوب153101

 صناعة النشاء ومنتجات النشاء1532

 صناعة النشاء ومنتجات النشاء153201

 صناعة أعالف محّضرة لحيوانات المزارع153301

 صناعة أعالف حيوانية محّضرة 1533

 صناعة أعالف محّضرة للحيوانات األليفة 153302

 صنع منتجات األغذية األخرى154

 صنع منتجات المخابز1541

 جمدة أو الجافة صنع منتجات المخابز الطازجة أو الم154101



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 خبز منتجات المخابز غير المستهلكة في الحال154102

 المخابز 154103

 أفران المناقيش واللحم بعجين دون االستهالك في الحال 154104

 الباتيسري وصناعة الحلويات العربية 154105

 صنع السكر1542

 إنتاج السكر154201

 تاج الدبس على أنواعهإن154202

 صنع الكاكاو والشوكوال والحلويات السكرية 1543

 صناعة الكاكاو154301

 صناعة الشوكوال والحلويات السكرية154302

 صناعة العلكة بكل أصنافها 154303

 والكسكسي والمنتجات النشوية المماثلة ) شرائط المعكرونة(صناعة المعكرونة والرشتة 1544

 والكسكسي والمنتجات النشوية المماثلة ) شرائط المعكرونة(صناعة المعكرونة والرشتة 154401

 صنع منتجات األغذية األخرى غير المصنّفة في موضع آخر 1549

 تحميص البن وطحنه وتعبئته154901

 صناعة النقوالت أو المكسرات المملحة154902

 طحن األفاويه والبهارات وتعبئتها154903

 إنتاج الطحينة والحالوة154904

 إنتاج أغذية لألطفال الرّضع وللمرضى154905

 صناعة الخل154906

 صناعة منتجات غذائية أخرى غير مصنّفة في موضع آخر154907

 صنع المشروبات 155

 تقطير المشروبات الروحية وتكريرها وخلطها؛ إنتاج الكحول األثيلي من مواد مخّمرة1551

 )إنتاج كحول(صناعة المشروبات الروحية المقطّرة عدا العرق 155101

 تقطير العرق 155102

 صناعة محّضرات كحولية مركبة لصنع المشروبات الروحية155103

 إنتاج الكحول األثيلي من خالل التخمير والتقطير155104

 صنع األنبذة1552

 صنع األنبذة155201

 ولية المشتّقة من الملت وصنع الملت صناعة المشروبات الكح1553

 ) البيرة(صناعة المشروبات الكحولية المشتّقة من الملت وصنع الملت 155301



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 ؛ إنتاج المياه المعدنية )غير الكحولية(صناعة المشروبات المرطّبة 1554

 صناعة المشروبات المرطبة والمياه الغازية155401

 صناعة المشروبات المضاف إليها نكهات الفواكه155402

 إنتاج المياه المعدنية155403

 صناعة ماء الزهر والورد 155404

 صناعة الثلج155405

  صنع منتجات التبغ 16

 صنع منتجات التبغ 160

 صنع منتجات التبغ1600

 صنع منتجات التبغ والتنباك160001

 صنع المنسوجات17

 لمنسوجات ونسجها وإتمام تجهيزها غزل ا171

 تحضير وغزل األلياف النسجية؛ نسج المنسوجات 1711

 تحضير وغزل األلياف النسجية؛ نسج المنسوجات 171101

 إتمام تجهيز المنسوجات 1712

 إتمام تجهيز المنسوجات 171201

 صنع المنسوجات األخرى 172

 الملبوسات صنع المنسوجات الجاهزة باستثناء 1721

 صناعة بياضات المنازل وغيرها من أصناف المفروشات172101

 صناعة بياضات األسرة172102

 صناعة أصناف أخرى متممة من المنسوجات 172103

 صناعة البسط والسجاد 1722

 صناعة البسط والسجاد والموكيت172201

 صناعة الحصر172202

 اس والشباكصناعة الحبال، المصيص، األمر1723

 صناعة الحبال، المصيص، األمراس والشباك172301

 صنع أقمشة ومنسوجات غير مصنّفة في موضع آخر1729

 إنتاج أقمشة غير مصنّفة172901

 صناعة منسوجات غير مصنّفة في موضع آخر172902



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 صنع أقمشة وأصناف من التريكو والكروشيه173

 ع أقمشة وأصناف من التريكو والكروشيهصن1730

 صناعة أقمشة وأصناف من التريكو173001

 صناعة أقمشة وأصناف من الكروشيه173002

 صناعة المالبس والجوارب من التريكو والكروشيه173003

 فتح العراوي في الملبوسات173004

 صنع المالبس؛ تهيئة وصبغ الفراء18

 اء المالبس الفرائية صنع المالبس باستثن181

 صنع المالبس باستثناء المالبس الفرائية 1810

 صناعة األلبسة الرجالية على القياس181001

 صناعة األلبسة النسائية على القياس181002

 صناعة القمصان على القياس 181003

 صناعة ملبوسات أخرى على القياس كالمشدات والسوتيانات 181004

 )  en serie(ة الملبوسات الرجالية أو ثياب العمل أو العسكرية بالمجموعة صناع181020

 صناعة الملبوسات الرجالية بالمجموعة 181021

 صناعة ثياب العمل والرياضة والثياب العسكرية 181022

 صناعة الملبوسات للنساء واألوالد بالمجموعة181030

 كالفساتين والتنانير والتايور  صناعة الملبوسات للنساء بالمجموعة181031

 صناعة ملبوسات األوالد بالمجموعة 181032

 صناعة القمصان والبياضات للرجال بالمجموعة 181040

 صناعة القمصان والبياضات للنساء واألوالد بالمجموعة 181050

 صناعات أخرى بالمجموعة 181060

 صناعة المشدات والسوتيانات بالمجموعة 181061

 صناعة ربطات العنق والمناديل والوشاحات بالمجموعة 181062

 صناعة األحزمة والقبعات والطرابيش من القماش أو الجلد 181063

 صناعة الكلسات 181064

 تهيئة وصبغ الفراء؛ صنع أصناف من الفراء182

 تهيئة وصبغ الفراء؛ صنع أصناف من الفراء1820

 ؛ صنع أصناف من الفراءتهيئة وصبغ الفراء182001



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 دبغ وتهيئة الجلود؛ صنع حقائب األمتعة وحقائب اليد والسروج واألعنّة واألحذية 19

 دبغ وتهيئة الجلود؛ صنع حقائب األمتعة وحقائب اليد والسروج واألعنّة واألحذية 191

 دبغ وتهيئة الجلود 1911

 د دبغ وتهيئة الجلو191101

 صنع حقائب األمتعة وحقائب اليد وما شابه ذلك والسروج واألعنّة من الجلد1912

 صنع حقائب األمتعة وحقائب اليد وما شابه ذلك والسروج واألعنّة من الجلد191201

 صنع األحذية 192

 صنع األحذية 1920

192001
ي قوالب واألحذية المصنوعة من مواد صنع األحذية ما عدا األحذية المطاطية المطبوخة والمصبوبة ف

 بالستيكية

 صنع األحذية المطاطية المطبوخة والمصبوبة في قوالب أو األحذية المصنوعة من مواد بالستيكية192002

صنع الخشب والمنتجات الخشبية والفلين باستثناء األثاث؛ صنع األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر20

 نشر الخشب وسحجه201

 نشر الخشب وسحجه2010

 نشر الخشب وسحجه في األحراج والغابات201001

 مناشر تقطيع وأعمال الخشب الميكانيكية ما عدا صناعة الخشب المضغوط واأللواح والخشب المعاكس201002

 صنع المنتجات الخشبية والفلين والقش ومواد الضفر202

2021
المصفّح واأللواح المصفّحة واأللواح الحبيبية وغير ذلك صنع صفائح من قشرة الخشب؛ صنع الخشب 

  من ألواح الخشب

202101
صنع صفائح من قشرة الخشب؛ صنع الخشب المصفّح واأللواح المصفّحة واأللواح الحبيبية وغير ذلك من 

  ألواح الخشب

 تصنع مصنوعات النجارة وقطع األخشاب المعّدة لألبنية والمنشآ2022

 صنوعات النجارة وقطع األخشاب المعّدة لألبنية والمنشآتصنع م202201

  صنع األوعية الخشبية2023

 صنع األوعية الخشبية202301

 صنع منتجات خشبية أخرى؛ صنع أصناف من  الفلين ومن القش ومواد الضفر2029

 صناعة منتجات مختلفة من الخشب202901

 صناعة منتجات مختلفة من الفلين202902

 صناعة منتجات مختلفة من القش والضفائر 202903



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 صنع الورق ومنتجات الورق21

 صنع الورق ومنتجات الورق210

 )الكرتون(صنع عجائن الورق والورق والورق المقّوى 2101

 )الكرتون(صنع عجائن الورق والورق والورق المقّوى 210101

 المقّوى الممّوج واألوعية المصنوعة من الورق والورق المقّوى صنع الورق والورق2102

 الممّوج) الكرتون(إنتاج الورق المقّوى 210201

 صناعة الكرتون بجميع أشكاله210202

 صناعة أوعية التغليف من الورق 210203

 صنع أصناف أخرى من الورق والورق المقّوى2109

 مال الصحي أو المنزليصناعة منتجات ورقية لالستع210901

 صناعة أصناف القرطاسية الورقية210902

 صناعة ورق الجدران210903

 صناعات أخرى من الورق أو الكرتون غير مصنّفة في موضع آخر210904

 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة 22

 النشر 221

 تنشر الكتب والنشرات وغير ذلك من المنشورا2211

 نشر الكتب والنشرات وغير ذلك من المنشورات221101

 نشر الصحف والمجالت والدوريات2212

 نشر الصحف221201

 نشر المجالت والدوريات221202

 نشر األعمال الموسيقية2213

 نشر األعمال الموسيقية221301

 أنواع النشر األخرى2219

 أنواع النشر األخرى221901

 وأنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة  الطباعة222

 الطباعة2221

 طباعة الصحف والمجالت222101

 أنواع الطباعة األخرى222102

 أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة2222

 تجليد الكتب222201

 إنتاج أفالم الطباعة والكليشهات222202



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 م الخطوطاألنشطة المتنوعة في رس222203

 استنساخ وسائط اإلعالم المسجلة223

 استنساخ وسائط اإلعالم المسجلة2230

 استنساخ وسائط اإلعالم المسجلة223001

 صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكّررة والوقود النووي23

 صنع منتجات أفران الكوك 231

 صنع منتجات أفران الكوك 2310

 أفران الكوك صنع منتجات 231001

 صنع المنتجات النفطية المكّررة232

 صنع المنتجات النفطية المكّررة2320

 صنع المنتجات النفطية المكّررة232001

 تجهيز الوقود النووي233

 تجهيز الوقود النووي2330

 تجهيز الوقود النووي233001

 صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية24

 المواد الكيميائية األساسية صنع241

 صنع المواد الكيميائية األساسية باستثناء األسمدة والمركبات األزوتية2411

 صنع المواد الكيميائية األساسية باستثناء األسمدة والمركبات األزوتية241101

 صنع األسمدة والمركبات األزوتية2412

 صنع األسمدة والمركبات األزوتية241201

 صناعة اللدائن في أشكالها األولية وصنع المطاط التركيبي2413

 صناعة اللدائن البالستيكية في أشكالها األولية241301

 صناعة المطاط أو الكاوتشوك الصناعي 241302

 صنع منتجات كيميائية أخرى242

 صنع مبيدات اآلفات والمنتجات الكيميائية الزراعية األخرى 2421

 مبيدات اآلفات والمنتجات الكيميائية الزراعية األخرى صنع 242101

 صناعة الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة والبرنيق وأحبار الطباعة والمصطكات2422

 صناعة الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة والبرنيق وأحبار الطباعة والمصطكات242201

 والكيماويات الدوائية والمنتجات النباتيةصنع المستحضرات الصيدالنية 2423

 صنع المستحضرات الصيدالنية والكيماويات الدوائية والمنتجات النباتية242301



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 صنع الصابون والمطهرات، ومستحضرات التنظيف والتلميع، والعطور ومستحضرات التجميل2424

 صناعة الصابون242401

 المطهرات ومستحضرات التنظيف والتلميع صناعة242402

 صناعة العطور ومستحضرات التجميل242403

 صنع المنتجات الكيميائية األخرى غير المصنّفة في موضع آخر2429

 صناعة الملح المجهز242901

 صنع المنتجات الكيميائية األخرى غير المصنفة في موضع آخر 242902

 صنع األلياف االصطناعية243

 صنع األلياف االصطناعية2430

 صنع األلياف االصطناعية243001

 صنع منتجات المطاط واللدائن25

 صنع منتجات المطاط 251

 صنع اإلطارات واألنابيب المطاطية؛ تجديد األسطح الخارجية لإلطارات المطاطية وإعادة بنائها2511

 األسطح الخارجية لإلطارات المطاطية وإعادة بنائهاصنع اإلطارات واألنابيب المطاطية؛ تجديد 251101

 صنع المنتجات المطاطية األخرى2519

 صنع المنتجات المطاطية األخرى251901

 صنع المنتجات اللدائنية252

 صنع المنتجات اللدائنية2520

 صناعة األلواح والصفائح واألنابيب البالستيكية وتوابعها252001

 وعية وأوعية التغليف من مواد بالستيكيةصناعة األ252002

 صناعة لوازم البناء من مواد بالستيكية252003

 صناعة أدوات منزلية ومطبخية من مواد بالستيكية252004

 صناعة أصناف مختلفة من مواد بالستيكية252005

 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى26

 صنع الزجاج والمنتجات الزجاجية261

 صنع الزجاج والمنتجات الزجاجية2610

 صناعة األلواح والصفائح الزجاجية261001

 تصنيع وتحويل األلواح والصفائح الزجاجية261002

 صناعة األوعية الزجاجية261003

 صناعة األلياف الزجاجية261004

 تصنيع وتحويل قطع تقنية من الزجاج261005



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 صناعة العوازل الزجاجية261006

 صنع منتجات المعادن الالفلزية غير المصنّفة في موضع آخر269

 صنع المنتجات الخزفية غير اإلنشائية غير الحرارية2691

 )الفخار(صنع المنتجات الخزفية غير اإلنشائية غير الحرارية 269101

 صنع المنتجات الخزفية الحرارية2692

 جات الخزفية الحرارية صنع المنت269201

 صنع المنتجات الطفلية اإلنشائية غير الحرارية والمنتجات الخزفية2693

 صناعة الطوب وبالط األرض من السيراميك أو البورسلين269301

 صناعة القرميد ومنتوجاته المختلفة269302

 صناعة األسمنت والكلس والجص2694

 صناعة وإنتاج األسمنت269401

 صناعة وإنتاج الكلس269402

 صناعة وإنتاج الجص أو الجفصين269403

 صنع األصناف المنتجة من الخرسانة واألسمنت والجص2695

 صب الحجارة والموزاييك ومصبوبات األسمنت269501

 صناعة أصناف منتجة من الجص واألسمنت للبناء269502

 صناعة الباطون الجاهز لالستعمال269503

 صناعة أصناف منتجة من األسمنت الليفي269504

 صناعة أصناف أخرى منتجة من األسمنت أو الجص269505

 قطع األحجار وتشكيلها وإتمام تجهيزها2696

 قطع وتشكيل الحجر الرملي أو الصخري269601

 قطع وتشكيل الرخام269602

 موضع آخر صنع المنتجات المعدنية الالفلزية األخرى غير المصنّفة في2699

 صنع المنتجات المعدنية الالفلزية األخرى غير المصنّفة في موضع آخر269901

 صنع الفلزات القاعدية27

 صنع الحديد والصلب القاعديين271

 صنع الحديد والصلب القاعديين2710

 صنع الحديد والصلب القاعديين271001

 ةصنع الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعدي272

 صنع الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعدية2720

 صنع الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعدية272001



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 سبك المعادن273

 سبك الحديد والصلب2731

 سبك الحديد والصلب273101

 سبك المعادن غير الحديدية2732

 سبك المعادن غير الحديدية273201

 صنع منتجات المعادن المشكّلة؛ باستثناء اآلالت والمعدات28

 صنع المنتجات المعدنية اإلنشائية والصهاريج والخزانات ومولدات بخار الماء281

 صنع المنتجات المعدنية اإلنشائية 2811

 صنع المنتجات المعدنية اإلنشائية281101

 الحديد صناعة أبواب ونوافذ وبوابات تحكم من281102

 صناعة أبواب ونوافذ وبوابات تحكم من األلمنيوم281103

 صنع الصهاريج والخزانات واألوعية من المعادن2812

 صناعة صهاريج وأوعية من المعادن للتخزين281201

 صناعة أوعية من المعادن للغازات281202

 ركزيةصناعة أجهزة معدنية للتبريد ومراجل معدنية للتدفئة الم281203

 )صوبيا(صناعة أدوات الوقود واألدوات غير الكهربائية المخصصة للتدفئة 281204

 صنع أجهزة التسخين على الطاقة الشمسية281205

 صنع مولدات بخار الماء باستثناء مراجل التدفئة المركزية بالمياه الساخنة2813

 لمركزية بالمياه الساخنةصنع مولدات بخار الماء باستثناء مراجل التدفئة ا281301

 صنع منتجات المعادن المشكّلة األخرى؛ أنشطة خدمات تشكيل المعادن289

 تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة؛ ميتالورجيا المساحيق2891

 صنع وتشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك289101

 صناعة منتوجات معدنية بالتقطيع والطرق289102

 صناعة المنتوجات المعدنية عن طريق ميتالورجيا المساحيق289103

 معالجة وطلي المعادن، الهندسة الميكانيكية العامة نظير رسم أو على أساس عقد2892

 )النقش والتنكيل(معالجة وطلي المعادن 289201

 )مخرطة حديدية(حفر وثقب المنتوجات المعدنية 289202

 راتكبس نمر السيا289203

 صنع أدوات القطع، والعدد اليدوية واألدوات المعدنية العامة2893

 صناعة أدوات التقطيع المعدنية 289301

 صناعة أدوات وعدد معدنية لالستعمال اليدوي289302



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 صناعة األقفال والمفصالت المعدنية والخردوات المعدنية للمباني289303

 منتجات المعادن المشكّلة األخرى غير المصنّفة في موضع آخرصنع 2899

 صناعة براميل وأوعية معدنية مشابهة289901

 صناعة أوعية وعلب من المعادن الخفيفة 289902

 صناعة منتوجات من األسالك المعدنية على اختالفها289903

 دن كالطناجر والمقالي والصوانيصناعة األدوات المنزلية وما شابهها المصنوعة من المع289904

 صناعة منتوجات معدنية غير مصنّفة في موضع آخر 289905

 صنع اآلالت والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر29

 صنع اآلالت المتعددة األغراض291

 صنع المحركات والتوربينات باستثناء محركات الطائرات والسيارات والدراجات البخارية2911

 صنع المحركات والتوربينات باستثناء محركات الطائرات والسيارات والدراجات البخارية291101

 ورش وتصليح المحركات والتوربينات باستثناء محركات الطائرات والسيارات والدراجات البخارية291102

 صنع المضخات والضواغط والحنفيات والصمامات2912

 فيات والصماماتصنع المضخات والضواغط والحن291201

 صنع المحامل والتروس وأجهزة التعشيق ونقل الحركة 2913

 صنع الرولمانات وأجهزة التعشيق ونقل الحركة291301

 ورش وتصليح الرولمانات وأجهزة التعشيق ونقل الحركة291302

 صنع األفران وأفران الصهر ومواقد أفران الصهر2914

 هر ومواقد أفران الصهرصنع األفران وأفران الص291401

 ورش وتصليح األفران وأفران الصهر ومواقد أفران الصهر291402

 صنع معدات الرفع والمناولة2915

 صناعة األجهزة الرافعة أو الناقلة291501

 ورش وتصليح األجهزة الرافعة أو الناقلة291502

 صنع اآلالت المتعددة األغراض األخرى2919

 الت المتعددة األغراض األخرىصنع اآل291901

 صنع اآلالت المتخصصة الغرض292

 صنع اآلالت الزراعية وآالت الحراجة2921

 صناعة الجرارات الزراعية292101

 صيانة وتصليح المعدات الزراعية292102

 صنع العدد اآللية2922

 صنع العدد اآللية292201



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 تستعمل في الميتالورجياصنع آالت 2923

 صنع آالت تستعمل في الميتالورجيا292301

 ورش وتصليح آالت تستعمل في الميتالورجيا292302

 صنع آالت لعمليات التعدين واستغالل المحاجر والتشييد2924

 صنع آالت لعمليات التعدين واستغالل المحاجر والتشييد292401

 المشروبات والتبغصنع آالت تجهيز األغذية و2925

 صنع آالت تجهيز األغذية والمشروبات والتبغ292501

 ورش وتصليح آالت تجهيز األغذية والمشروبات والتبغ292502

 صنع آالت إنتاج المنسوجات والملبوسات والجلود 2926

 صنع آالت إنتاج المنسوجات والملبوسات والجلود 292601

 لمنسوجات والملبوسات والجلودورش تصليح آالت إنتاج ا292602

 صنع األسلحة والذخائر2927

 صناعة األسلحة الحربية والذخائر292701

 صناعة أسلحة الصيد والرماية292702

 صناعة الخرطوش292703

 صنع اآلالت المتخصصة األغراض األخرى2929

 صنع اآلالت المتخصصة األغراض األخرى292901

 منزلية غير المصنّفة في موضع آخرصناعة األجهزة ال293

 صناعة األجهزة المنزلية غير المصنّفة في موضع آخر2930

 صناعة أجهزة كهربائية منزلية293001

 صناعة أجهزة منزلية غير كهربائية 293002

 صناعة مكيفيات الهواء293003

 صنع آالت المكاتب والمحاسبة وآالت الحساب اإللكتروني30

 آالت المكاتب والمحاسبة وآالت الحساب اإللكترونيصنع 300

 صنع آالت المكاتب والمحاسبة وآالت الحساب اإللكتروني3000

 صناعة آالت المكاتب300001

 وتجهيزات معلوماتية أخرى) الكمبيوتر(صناعة الحاسوب اإللكتروني 300002

 آخرصنع اآلالت واألجهزة الكهربائية غير المصنّفة في موضع 31

 صنع المحركات والمولدات والمحوالت الكهربائية311

 صنع المحركات والمولدات والمحوالت الكهربائية3110

 صنع المحركات والمولدات والمحوالت الكهربائية311001



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 صيانة وتصليح المولدات الكهربائية311002

 م فيهاصنع أجهزة توزيع الكهرباء والتحك312

 صنع أجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها3120

 صنع أجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها312001

 صنع األسالك والكابالت المعزولة313

 صنع األسالك والكابالت المعزولة3130

 صنع األسالك والكابالت المعزولة313001

 ن الخاليا األوليةصنع المركمات والخاليا األولية والبطاريات م314

 صنع المركمات والخاليا األولية والبطاريات من الخاليا األولية3140

 صنع المركمات والخاليا األولية والبطاريات من الخاليا األولية314001

 صنع المصابيح الكهربائية ومعدات اإلنارة315

 صنع المصابيح الكهربائية ومعدات اإلنارة3150

 لمصابيح الكهربائيةصناعة ا315001

 صناعة معدات اإلنارة 315002

 صناعة الالفتات وأدوات الدعاية الكهربائية 315003

 صنع المعدات الكهربائية األخرى غير المصنّفة في موضع آخر319

 صنع المعدات الكهربائية األخرى غير المصنّفة في موضع آخر3190

 غير المصنّفة في موضع آخر صنع المعدات الكهربائية األخرى319001

 صنع معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون واالتصاالت32

 صنع الصمامات واألنابيب اإللكترونية وغيرها من المكونات اإللكترونية321

 صنع الصمامات واألنابيب اإللكترونية وغيرها من المكونات اإللكترونية3210

 ترونية وغيرها من المكونات اإللكترونيةصنع الصمامات واألنابيب اإللك321001

 صنع أجهزة اإلرسال التلفزيوني واإلذاعي وأجهزة الهاتف والبرق السلكيين322

 صنع أجهزة اإلرسال التلفزيوني واإلذاعي وأجهزة الهاتف والبرق السلكيين3220

 صنع أجهزة اإلرسال التلفزيوني واإلذاعي وأجهزة الهاتف واالتصاالت322001

323
صناعة أجهزة االستقبال التلفزيوني واإلذاعي وأجهزة تسجيل، أو عرض، الصوت أو الفيديو وما يرتبط 

 بها من سلع

3230
صناعة أجهزة االستقبال التلفزيوني واإلذاعي وأجهزة تسجيل، أو عرض، الصوت أو الفيديو وما يرتبط 

 بها من سلع

323001
واإلذاعي وأجهزة تسجيل، أو عرض، الصوت أو الفيديو وما يرتبط بها صناعة أجهزة االستقبال التلفزيوني 

 من سلع



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 صنع األجهزة الطبية وأدوات القياس عالية الدقة  واألدوات البصرية والساعات بأنواعها33

331
ختبار والمالحة صنع األجهزة الطبية واألدوات واألجهزة المستخدمة ألغراض القياس والتحقق واال

  وغيرها من األغراض باستثناء األدوات البصرية

 صنع المعدات الطبية والجراحية وأجهزة تقويم األعضاء3311

 صناعة أجهزة التصوير الطبي وأجهزة طب األشعة331101

 صناعة أجهزة وأدوات مستخدمة في الطب والجراحة وطب األسنان331102

 ناعية صناعة األطراف االصط331103

 صناعة األحذية الطبية331104

3312
صنع األدوات واألجهزة المستخدمة ألغراض القياس والتحقق واالختبار والمالحة وغيرها من األغراض 

  باستثناء معدات ضبط العمليات الصناعية

331201
من األغراض صنع األدوات واألجهزة المستخدمة ألغراض القياس والتحقق واالختبار والمالحة وغيرها 

  باستثناء معدات ضبط العمليات الصناعية

 صنع معدات ضبط العمليات الصناعية3313

 صنع معدات ضبط العمليات الصناعية331301

 صنع األدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي332

 صنع األدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي3320

 نظارات واألدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافيصناعة العدسات وال332001

 صناعة الساعات من جميع األنواع333

 صناعة الساعات من جميع األنواع3330

 صناعة الساعات من جميع األنواع333001

 صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة والمركبات نصف المقطورة34

 محركات صنع المركبات ذات ال341

 صنع المركبات ذات المحركات 3410

 صنع المركبات ذات المحركات 341001
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للمركبات ذات المحركات؛ صنع المركبات المقطورة والمركبات ) أعمال تجهيز العربات(صنع األبدان 

  نصف المقطورة

3420
ات المقطورة والمركبات للمركبات ذات المحركات؛ صنع المركب) أعمال تجهيز العربات(صنع األبدان 

  نصف المقطورة

342001
للمركبات ذات المحركات؛ صنع المركبات المقطورة والمركبات ) أعمال تجهيز العربات(صنع األبدان 

 نصف المقطورة



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 صنع أجزاء وتوابع لمحركات المركبات ذات المحركات343

 كبات ذات المحركاتصنع أجزاء وتوابع لمحركات المر3430

 صنع أجزاء وتوابع لمحركات المركبات ذات المحركات343001

 صنع معدات النقل األخرى35

 بناء وإصالح السفن والقوارب351

  بناء وإصالح السفن 3511

 بناء وإنتاج السفن البحرية351101

 إصالح السفن البحرية351102

 ضةبناء وإصالح قوارب النزهة والريا3512

 بناء وإصالح قوارب النزهة والرياضة351201

 صنع قاطرات السكك الحديدية والترام والمعّدات الدارجة على الخطوط الحديدية352

 صنع قاطرات السكك الحديدية والترام والمعّدات الدارجة على الخطوط الحديدية3520

 رجة على الخطوط الحديديةصنع قاطرات السكك الحديدية والترام والمعّدات الدا352001

 صنع المركبات الجوية والفضائية353

 صنع المركبات الجوية والفضائية3530

 صنع المركبات الجوية والفضائية353001

 صنع معدات النقل غير المصنّفة في موضع آخر359

 )الموتوسيكالت(صناعة الدراجات النارية 3591

 )لموتوسيكالتا(صناعة الدراجات النارية 359101

 صنع الدراجات العادية ذات العجلتين ومركبات العجزة3592

 صنع الدراجات العادية ذات العجلتين ومركبات العجزة359201

 صناعة معدات النقل األخرى غير المصنّفة في موضع آخر3599

 صناعة معدات النقل األخرى غير المصنّفة في موضع آخر359901

 نع منتجات غير مصنّفة في موضع آخرصنع األثاث؛ ص36

 صنع األثاث361

 صنع األثاث3610

 صناعة المقاعد والكراسي من كافة المواد361001

 صناعة أثاث المكاتب والمؤسسات361002

 صناعة أثاث المطابخ361003

 صناعة أثاث المنازل361004

 صناعة أثاث الحدائق361005



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 تنجيد األثاث بما فيها فرش السيارات361006

 دهان وصناعة منتوجات متممة للمفروشات361007

 )فرشات(صناعة الفرش 361008

 صنع منتجات غير مصنّفة في موضع آخر369

 صنع المجوهرات واألصناف المتصلة بها3691

 صناعة الحلي الذهب والفضة 369101

 األحجار الكريمة صناعة الحلي المرصعة ب369102

 صناعة العمالت والميداليات369103

 صنع اآلالت الموسيقية3692

 صنع اآلالت الموسيقية369201

 صنع أدوات الرياضة3693

 صنع أدوات الرياضة369301

 صنع األلعاب واللعب3694

 صنع األلعاب واللعب369401

 صنع منتجات أخرى غير مصنّفة في موضع آخر3699

 صناعة المجوهرات المقلدة369901

 صناعة الفراشي، ريش الرسم والمكانس369902

 صناعة الشماسي والعصي والريش369903

 صناعة األزهار االصطناعية وما شابه369904

 صناعة األختام والقرطاسية 369905

 تبطين األزرار المصنوعة من مختلف المواد 369906

 فة غير المصنّفة في موضع آخرالمصنوعات المختل369907

 إعادة التدوير37

 إعادة تدوير النفايات والخردة المعدنية371

 إعادة تدوير النفايات والخردة المعدنية3710

 إعادة تدوير النفايات والخردة المعدنية371001

 إعادة تدوير النفايات والخردة الالفلزية372

 ة الالفلزيةإعادة تدوير النفايات والخرد3720

 إعادة تدوير النفايات والخردة الالفلزية372001



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه الساخنة40

 إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء401

 إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء4010

 )ح المستقلةكهرباء لبنان والمصال(إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء 401001

 إنتاج وتوزيع الكهرباء بواسطة المولدات الخاصة401002

 )متعهدو األشغال العامة(أعمال تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء 401003

 صنع غاز االستصباح؛ توزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق مواسير رئيسية402

 غازية عن طريق مواسير رئيسيةصنع غاز االستصباح؛ توزيع أنواع الوقود ال4020

 صنع وإنتاج الغاز402001

 نشاط شركات تعبئة الغاز في القوارير402002

 البخار والمياه الساخنة403

 البخار والمياه الساخنة4030

 البخار والمياه الساخنة403001

 جمع وتنقية وتوزيع المياه41

 جمع وتنقية وتوزيع المياه410

 قية وتوزيع المياهجمع وتن4100

 )مصالح ومحطات تكرير المياه(جمع وتنقية وتوزيع المياه 410001

 تكرير المياه وتوزيعها في غالونات410002

 اإلنشاءات 45

 إعداد الموقع 451

 إعداد الموقع 4510

 )متعهدو األشغال العامة(هدم المباني وغيرها من اإلنشاءات 451001

 )متعهدو األشغال الخاصة(ي وغيرها من اإلنشاءات هدم المبان451002

 النسف والحفر االختباري والردم والتسوية451003

 حفر األنفاق وإزالة الطبقات العلوية451004

 )متعهدو األشغال العامة(األعمال األخرى المتصلة بتطوير وإعداد ممتلكات ومواقع مدنية 451005

 )متعهدو األشغال الخاصة(بتطوير وإعداد ممتلكات ومواقع مدنية  األعمال األخرى المتصلة451006

 بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها، الهندسة المدنية452

 بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها، الهندسة المدنية4520

 )متعهدو األشغال العامة(تشييد الطرقات والجسور 452001

 )هدو األشغال العامةمتع(تشييد المطارات 452002



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 )متعهدو األشغال العامة(تشييد الموانىء 452003

 )متعهدو األشغال الخاصة(تشييد الموانىء 452004

 )متعهدو األشغال العامة(تنفيذ اإلنشاءات الكهربائية 452005

 )متعهدو األشغال الخاصة(تنفيذ اإلنشاءات الكهربائية 452006

 )متعهدو األشغال العامة(تنفيذ اإلنشاءات المائية 452007

 )متعهدو األشغال الخاصة(تنفيذ اإلنشاءات المائية 452008

 )متعهدو األشغال العامة(تنفيذ إنشاءات االتصاالت السلكية والالسلكية 452009

 )خاصةمتعهدو األشغال ال(تنفيذ إنشاءات االتصاالت السلكية والالسلكية 452010

 )متعهدو األشغال العامة(تنفيذ إنشاءات السكك الحديدية 452011

 )متعهدو األشغال العامة(تزفيت الطرقات 452012

 )متعهدو األشغال الخاصة(تزفيت الطرقات 452013

 تعهدات أشغال عامة غير ملحوظة452014

 تركيب المباني453

 تركيب المباني4530

 ألبنية من مختلف الموادأنشطة تشييد ا453001

 أنشطة عمار ووضع حجارة453002

 أعمال خرسانة وباطون جاهز453003

 أعمال سقاالت453004

 تغطية أسقف من القرميد وخالفه453005

 سقوف مستعارة453006

 أنشطة السباكة 453007

 أنشطة تركيب نظم التدفئة وتكييف الهواء453008

 ت الكهربائية وتركيب نظم اإلنذار في األبنيةأنشطة التمديدا453009

 تركيب وتصليح المصاعد الكهربائية 453010

 أنشطة المؤسسات المتخصصة في األساسات وهياكل اإلنشاءات453011

 تشطيب المباني454

 تشطيب المباني4540

 أنشطة تركيب ألواح الجص وتنفيذ أعمال الديكور بالجفصين454001

 طة تغطية الحوائط بورق الجدران واألرضيات بالبالط والباركيه والموكيتأنش454002

 أنشطة تركيب األلواح الزجاجية والمرايا454003

 أنشطة طرش الجدران ودهان األبواب454004



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 أنشطة ترتيب وتنفيذ ديكور مراكز البيع454005

 )متعهدو األشغال العامة(نية وبعض األنشطة التي لم تذكر أنشطة التنظيف الخارجي لألب454006

 )متعهدو األشغال الخاصة(أنشطة التنظيف الخارجي لألبنية وبعض األنشطة التي لم تذكر 454007

 )العزل(األعمال الصوتية 454008

 صنفرة وجلي األرضيات بالرمل وخالفه454009

 غلها عاملتأجير معدات البناء أو الهدم التي يش455

 تأجير معدات البناء أو الهدم التي يشغلها عامل4550

 تأجير معدات البناء أو الهدم التي يشغلها عامل455001

 بيع وصيانة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية؛ بيع وقود السيارات بالتجزئة 50

 بيع المركبات ذات المحركات 501

 ذات المحركات بيع المركبات 5010

 تجارة السيارات الجديدة للركاب501001

 )كميونات(تجارة السيارات الجديدة للنقل 501002

 بيع المراكب واليخوت الجديدة501003

 تجارة السيارات المستعملة للركاب501004

 )كميونات(تجارة السيارات المستعملة للنقل 501005

 تعملةبيع المراكب واليخوت المس501006

 صيانة وإصالح المركبات ذات المحركات 502

 صيانة وإصالح المركبات ذات المحركات 5020

 )السيارات(إصالح ميكانيك المركبات السياحية 502001

 إصالح كهرباء السيارات والشاحنات والباصات502002

 إصالح ميزان ديركسيون للسيارات 502003

 ات والباصاتإصالح ميكانيك الشاحن502004

 حدادة وبويا للمركبات ذات المحركات502005

 غسيل وتلميع المركبات ذات المحركات 502006

 قطر المركبات ذات المحركات502007

 للمركبات ذات المحركات) رادياتور(ومبراد ) شبمونأ(إصالح وتركيب عادم 502020

 محركات للمركبات ذات ال) شبمونأ(إصالح وتركيب عادم 502021

 للمركبات ذات المحركات ) رادياتور(إصالح وتركيب مبراد 502022



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 بيع أجزاء وتوابع المركبات ذات المحركات503

 بيع أجزاء وتوابع المركبات ذات المحركات5030

 )ستعملةجديدة أو م(البيع بالجملة لقطع غيار أو أجزاء المركبات ذات المحركات 503001

 ) جديدة أو مستعملة(البيع بالتجزئة لقطع غيار أو أجزاء المركبات ذات المحركات 503002

 البيع بالجملة لدواليب المركبات ذات المحركات503003

 البيع بالتجزئة لدواليب المركبات ذات المحركات503004

 بيع زينة المركبات ذات المحركات503005

 بيع راديو للسيارات503006

 بيع قطع وأجزاء المراكب واليخوت503007

 بيع وصيانة وإصالح الدراجات النارية وما يتصل بها من أجزاء وتوابع 504

 بيع وصيانة وإصالح الدراجات النارية وما يتصل بها من أجزاء وتوابع 5040

 ات المخّصصة  للسير على الثلج وأجزائها ومكوناتها البيع بالجملة أو بالتجزئة للدراجات النارية والعرب504001

 صيانة وإصالح الدراجات النارية والعربات المخّصصة للسير على الثلج504002

 بيع وقود المركبات ذات المحركات بالتجزئة 505

 بيع وقود المركبات ذات المحركات بالتجزئة 5050

 المحركات البيع بالتجزئة لوقود المركبات ذات 505001

 بيع وغيار زيوت المركبات ذات المحركات505002

 تجارة الجملة والتجارة بالعمولة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية51

 تجارة الجملة على أساس عقد أو نظير رسم 511

 تجارة الجملة على أساس عقد أو نظير رسم 5110

 واد الزراعة األولية، الماشية الحية ومواد النسيج األولية   الوساطة في تجارة الم511001

 الوساطة في تجارة المحروقات، المعادن والمواد الكيميائية 511002

 الوساطة في تجارة األخشاب ومواد البناء 511003

 الوساطة في تجارة اآلالت، التجهيزات الصناعية، السفن والطائرات 511004

 في تجارة المفروشات، األجهزة المنزلية والخردواتالوساطة 511005

 الوساطة في تجارة المنسوجات، المالبس، األحذية وكافة األصناف الجلدية 511006

 الوساطة في تجارة المنتوجات الغذائية511007

 )Centrales d'achats(الوساطة في شراء منتوجات غذائية من مصادر اإلنتاج الرئيسية 511008

 "الوساطة في تجارة منتوجات متخّصصة لم تذكر سابقا511009

 الوساطة  في تجارة منتوجات غير متخّصصة 511010

 )Centrales d'achats(الوساطة في شراء منتوجات غير غذائية من مصادر اإلنتاج الرئيسية 511011



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 )أوف شور(ي اللبنانية الشركات المحصور نشاطها خارج األراض511012

 البيع بالجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحّية واألغذية والمشروبات والتبغ512

 البيع بالجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحية 5121

 البيع بالجملة للحبوب واألعالف الحيوانية512101

 البيع بالجملة لألزهار والنباتات 512102

 البيع بالجملة لمبيدات الحشرات والمواد الزراعية 512103

 البيع بالجملة للماشية الحية 512104

 البيع بالجملة للطيور والحيوانات الحية 512105

 البيع بالجملة للجلود المدبوغة وغير المدبوغة512106

 البيع بالجملة للتبغ غير المصنع 512107

 والمشروبات والتبغ  البيع بالجملة لألغذية5122

 البيع بالجملة للفواكه والخضار 512201

 البيع بالجملة للحوم ومنتجاتها512202

 البيع بالجملة للحوم الدواجن والطرائد 512203

 البيع بالجملة لمنتجات األلبان، البيض، الزيوت والدهون 512204

 البيع بالجملة لمنتوجات التبغ 512205

 بالجملة للحلويات، الشوكوال والسكاكر، المربيات والمكسرات البيع512206

 البيع بالجملة للقهوة، الشاي، الكاكاو والتوابل 512207

 البيع بالجملة للحوم األسماك والقشريات والرخويات 512208

 البيع بالجملة للمنتجات المثلجة 512209

 البيع بالجملة لمواد غذائية مختلفة 512210

 البيع بالجملة للحبوب والمحاصيل الزراعية512211

 البيع بالجملة للمشروبات الروحية وغير الروحية512220

 البيع بالجملة للمشروبات الروحية512221

 البيع بالجملة للمشروبات غير الروحية512222

 البيع بالجملة للسلع المنزلية513

 واألحذيةالبيع بالجملة للمنسوجات والملبوسات 5131

 البيع بالجملة للمنسوجات والبياضات الجاهزة وأدوات الخياطة513101

 البيع بالجملة للمالبس وتوابعها513102

 البيع بالجملة لألحذية513103

 البيع بالجملة لتوابع األحذية513104



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 البيع بالجملة للسلع المنزلية األخرى5139

 بيع بالجملة لألجهزة المنزلية الكهربائيةال513901

 البيع بالجملة لألواني الزجاجية والخشبية وجميع المعدات المطبخية513902

 البيع بالجملة لمواد الصيانة وإعداد المسكن513903

 البيع بالجملة للعطور ومستحضرات التجميل513904

 حف والقرطاسيةالبيع بالجملة للكتب، الورق، المجالت، الص513905

 البيع بالجملة للعب واأللعاب513906

 البيع بالجملة للمفروشات واألجهزة المنزلية غير الكهربائية513907

 البيع بالجملة للسجاد، الموكيت وغيرها من مواد تلبيس األرضيات513908

 البيع بالجملة لآلالت الموسيقية513909

 ة وأدوات التصوير الفوتوغرافيالبيع بالجملة للسلع البصري513910

 البيع بالجملة ألدوات الرياضة، الدراجات وتوابعها513911

 تجارة تجهيزات ومستلزمات الفنادق والمطاعم513912

 البيع بالجملة لمعدات اإلضاءة ومتمماتها513913

 مستوردو ووكالء األدوية513914

 )ءغير المستوردين والوكال(موزعو األدوية 513915

 البيع بالجملة لألجهزة الطبية وقطع الغيار العائدة لها513916

 البيع بالجملة للسلع االستهالكية غير المصنّفة في موضع آخر513917

 البيع بالجملة للساعات والمجوهرات513920

 البيع بالجملة للمجوهرات513921

 البيع بالجملة للساعات 513922

 نتجات الوسيطة غير الزراعية والنفايات والخردةالبيع بالجملة للم514

 البيع بالجملة ألنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات5141

 البيع بالجملة للمحروقات السائلة 514101

 البيع بالجملة للغاز السائل المعبأ بالقوارير 514102

 يةالبيع بالجملة للزيوت المعدن514103

 البيع بالجملة للفحم الحجري والحطب والناريت 514104

 البيع بالجملة لألسفلت514105

 البيع بالجملة للمعادن وخامات المعادن5142

 البيع بالجملة لأللمنيوم 514201

 البيع بالجملة للنحاس 514202



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 البيع بالجملة للحديد 514203

 )غير المشغول(يع بالجملة للذهب والمعادن الثمينة الب514204

 البيع بالجملة لأللماس514205

 البيع بالجملة لألحجار الكريمة 514206

 البيع بالجملة لمواد البناء واألجهزة ومعدات وإمدادات السباكة والتدفئة5143

 البيع بالجملة لألخشاب ومنتوجاتها514301

 مواد البناء واألدوات الصحيةالبيع بالجملة ل514302

 البيع بالجملة للخردوات والعدد 514303

 البيع بالجملة ألدوات السنكرية والتدفئة514304

 البيع بالجملة لقشرة الخشب514305

 البيع بالجملة للترابة والبحص والكلس والجفصين 514306

 والخردةالبيع بالجملة للمنتجات الوسيطة األخرى والنفايات 5149

 البيع بالجملة للكيماويات الصناعية األساسية514901

 البيع بالجملة للمنتجات الوسيطة األخرى 514902

 البيع بالجملة ألوعية التعليب والتغليف المصنوعة من مختلف المواد514903

 البيع بالجملة وتعبئة غاز التبريد وغاز الكلور514904

 د ولوازم األطفائيةالبيع بالجملة لموا514905

 البيع بالجملة للنفايات والخردة514906

 البيع بالجملة للورق والكرتون المستعمل514907

 البيع بالجملة لآلالت والمعدات واإلمدادات515

 البيع بالجملة للحواسيب ومعدات الحواسيب الطرفية والبرامجيات 5151

 البيع بالجملة آلالت الكمبيوتر515101

 البيع بالجملة لألجزاء والمعدات اإللكترونية وأجزاء ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية5152

 البيع بالجملة لألجزاء والمعدات اإللكترونية واألقراص المغناطيسية515201

 البيع بالجملة لمعدات الهاتف واالتصاالت515202

 األخرىالبيع بالجملة لآلالت والمعدات واإلمدادات 5159

 البيع بالجملة لألثاث واآلالت والمعدات المكتبية515901

 البيع بالجملة لمعدات البناء والهندسة والزراعة515902

 البيع بالجملة لألدوات والتجهيزات الصناعية المختلفة515903



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 البيع بالجملة للمحركات الكهربائية والمحوالت515904

 البيع بالجملة لألدوات والتجهيزات المختلفة المستخدمة في التجارة والخدمات 515905

 أنواع البيع بالجملة األخرى519

 أنواع البيع بالجملة األخرى5190

 البيع بالجملة للورق الصحي والمناديل والحفاضات519001

 أنواع البيع بالجملة األخرى519002

 المركبات ذات المحركات والدراجات النارية؛ إصالح السلع الشخصية والمنزلية تجارة التجزئة باستثناء52

 تجارة التجزئة غير المتخّصصة في المتاجر521

5211
البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخّصصة التي تكون األغذية أو المشروبات أو التبغ هي السلع السائدة 

  فيها

 المجمدةالبيع بالتجزئة للمنتجات 521101

 البيع بالتجزئة للمواد الغذائية في الميني ماركت521102

 البيع بالتجزئة في السوبرماركت المتعدد السلع مع المواد الغذائية521103

 البيع بالتجزئة في المخازن الشعبية521104

 البيع بالتجزئة في الهيبرماركت521105

 جر غير المتخّصصةأنواع البيع بالتجزئة األخرى في المتا5219

 أنواع البيع بالتجزئة األخرى في المتاجر غير المتخّصصة521901

 البيع بالتجزئة لألغذية والمشروبات والتبغ في المتاجر المتخّصصة522

 البيع بالتجزئة لألغذية والمشروبات والتبغ في المتاجر المتخّصصة5220

 البيع بالتجزئة للفواكه والخضار522001

 البيع بالتجزئة للحوم ومنتجات اللحوم522002

 البيع بالتجزئة لألسماك وغيرها من المأكوالت البحرية522003

 البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز، الحلويات والحلويات السكرية 522004

 البيع بالتجزئة للمربيات والمكسرات المملحة والحلويات والسكاكر522005

 ئة للبوظة والمرطبات البيع بالتجز522006

 البيع بالتجزئة للمشروبات الروحية522007

 البيع بالتجزئة للتبغ ومنتجاته522008

 البيع بالتجزئة لمنتجات األلبان 522009

 البيع بالتجزئة لألعالف الحيوانية522010

 البيع بالتجزئة لألعشاب الطبيعية والمجففة522011



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 البيع بالتجزئة لمنتجات غذائية متخّصصة أخرى522012

 أنواع تجارة التجزئة األخرى للسلع الجديدة في المتاجر المتخّصصة523

 البيع بالتجزئة للسلع الصيدالنية والطبية وأصناف مستحضرات التجميل والزينة5231

 البيع بالتجزئة للسلع الصيدالنية523101

 للسلع الطبية وأجهزة تقويم األعضاء البيع بالتجزئة523102

 البيع بالتجزئة ألصناف العطور ومستحضرات التجميل523103

 البيع بالتجزئة للمنسوجات والمالبس واألحذية والسلع الجلدية5232

 البيع بالتجزئة لألحذية والسلع الجلدية523201

 البيع بالتجزئة للحقائب وتوابع السفر523202

 ع بالتجزئة للجلود ولوازم الكندرجيةالبي523203

 البيع بالتجزئة للمنسوجات523220

 البيع بالتجزئة لألقمشة والبياضات523221

 البيع بالتجزئة ألدوات الخياطة والتطريز523222

 البيع بالتجزئة للمالبس والفراء523230

 البيع بالتجزئة للمالبس الرجالية523231

 ة للمالبس النسائيةالبيع بالتجزئ523232

 البيع بالتجزئة للمالبس الوالدية523233

 البيع بالتجزئة للمالبس الجلدية والفرائية523234

 البيع بالتجزئة لألجهزة واألصناف والمعدات المنزلية 5233

 البيع بالتجزئة لألثاث والمفروشات523301

 البيع بالتجزئة للتجهيزات المنزلية523302

 البيع بالتجزئة لألجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون 523303

 البيع بالتجزئة ألجهزة التدفئة وتكييف الهواء523304

 البيع بالتجزئة للثريات وأدوات التزيين والزخرفة523305

 البيع بالتجزئة ألجهزة الستاليت وقطع الغيار العائدة لها523306

 ة ألجهزة الهاتف الخليوية وقطع الغيار العائدة لهاالبيع بالتجزئ523307

 البيع بالتجزئة ألجهزة الهاتف العادي وقطع الغيار العائدة لها523308

 البيع بالتجزئة للتجهيزات المنزلية غير المصنفة في موضع آخر523309

 البيع بالتجزئة للخردوات المعدنية والطالء والزجاج5234

 جزئة للخردوات المعدنية والدهانات والطالء ومواد الصقلالبيع بالت523401

 البيع بالتجزئة لمواد البناء بكافة أنواعها 523402



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 البيع بالتجزئة أللواح الزجاج والمرايا523403

 البيع بالتجزئة للقساطل وصوبيا التدفئة523404

 المتاجر المتخّصصة أنواع البيع بالتجزئة األخرى في5239

 البيع بالتجزئة للكتب، والصحف والمجالت، واألدوات المكتبية والقرطاسية523901

 البيع بالتجزئة للسلع البصرية والسمعية523902

 البيع بالتجزئة ألدوات التصوير الفوتوغرافي523903

 البيع بالتجزئة لمواد تلبيس الجدران واألرضيات523904

 ع بالتجزئة للسلع الرياضية وأدوات التسليةالبي523905

 البيع بالتجزئة ألدوات الصيد وذخيرتها523906

 البيع بالتجزئة للزهور والنباتات 523907

 البيع بالتجزئة لمبيدات الحشرات، األسمدة والمواد الزراعية 523908

 البيع بالتجزئة للعب واأللعاب523909

 روشات ولوازم األطفالالبيع بالتجزئة لمف523910

 البيع بالتجزئة للوازم والمعدات المكتبية واإللكترونية وآالت الكمبيوتر والبرامج ذات الصلة523911

 البيع بالتجزئة للتذكاريات ومنتجات الحرف اليدوية واألصناف الدينية 523912

 البيع بالتجزئة للطيور والحيوانات األليفة واألكواريوم523913

 البيع بالتجزئة للصابون والمطهرات ومستحضرات التنظيف523914

 البيع بالتجزئة لآلالت الموسيقية523915

 )C.D(البيع بالتجزئة لألشرطة واألسطوانات الموسيقية 523916

 تجارة الطوابع األميرية والبريدية واليانصيب واللوتو523917

 تجارة الخيش واألكياس523918

 $1بالتجزئة للحلى المزيفة ومحالت البيع 523919

 البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للمنتجات غير المصنفة في موضع آخر523920

 البيع بالتجزئة للساعات والمجوهرات523930

 البيع بالتجزئة للمجوهرات523931

 البيع بالتجزئة للساعات523932

 حم وخشب الوقودالبيع بالتجزئة لقوارير الغاز، الف523940

 البيع بالتجزئة لقوارير الغاز523941

 البيع بالتجزئة للفحم وخشب الوقود523942



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 البيع بالتجزئة للسلع المستعملة في المتاجر524

 البيع بالتجزئة للسلع المستعملة في المتاجر5240

 لمستعملة في المتاجرالبيع بالتجزئة لسلع التصفية والسلع ا524020

 البيع بالتجزئة للكتب المستعملة524021

 البيع بالتجزئة للسلع الشخصية والمفروشات المستعملة524022

 البيع بالتجزئة للتحف والتحف الفنية القديمة524023

 البيع بالتجزئة لمجموعات الطوابع524024

 )Solderie(البيع بالتجزئة لسلع التصفية 524025

 تجارة التجزئة خارج المتاجر525

 البيع بالتجزئة عن طريق مؤسسات الطلبات البريدية 5251

 ) الكتالوجات(البيع بالتجزئة للسلع عن طريق الفهارس المصورة 525101

 البيع بالتجزئة للسلع عن طريق الطلبات البريدية أو الهاتفية أو اإلنترنت525102

 يق األكشاك واألسواقالبيع بالتجزئة عن طر5252

 البيع بالتجزئة عن طريق األكشاك واألسواق525201

 أنواع البيع بالتجزئة األخرى خارج المتاجر5259

 أنواع البيع بالتجزئة األخرى خارج المتاجر525901

 إصالح السلع الشخصية والمنزلية526

 إصالح السلع الشخصية والمنزلية5260

 والمنتوجات الجلدية إصالح األحذية526001

 إصالح السلع الرياضية526002

 ترميم، ترقيع وتصليح الملبوسات النسيجية 526003

 صب المفاتيح526004

 إصالح السلع المنزلية الكهربائية واإللكترونية526020

 إصالح السلع المنزلية اإللكترونية526021

 إصالح السلع المنزلية الكهربائية526022

 إصالح الساعات والمجوهرات526030

  إصالح المجوهرات526031

 إصالح الساعات 526032



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 الفنادق والمطاعم55

 الفنادق؛ مواقع المخّيمات وغير ذلك من وسائل توفير اإلقامة قصيرة األمد551

 قصيرة األمد الفنادق؛ مواقع المخّيمات وغير ذلك من وسائل توفير اإلقامة5510

 المؤسسات الفندقية551020

 الفندق الرزيدنس551021

 الفندق العائلي551022

 الشقق والغرف المفروشة551023

 النزل551024

 المؤسسات المعدة للسياحة الجماعية واالجتماعية551030

 الموتيل551031

 األوبرج551032

 الشاليه551033

 مقاصفالمطاعم والحانات وال552

 المطاعم والحانات والمقاصف5520

 المطاعم والسناك بار552020

 المطاعم والسناك بار ذات األربعة نجوم552021

 المطاعم والسناك بار ذات الثالثة نجوم552022

 المطاعم والسناك بار ذات النجمتين552023

 المطاعم والسناك بار ذات النجمة الواحدة552024

 اعم والسناك بار غير المصنفة المط552025

 تقديم مواد غذائية ووجبات طعام جاهزة552026

 المقاهي وصاالت الشاي552030

 المقاهي وصاالت الشاي ذات األربعة نجوم552031

 المقاهي وصاالت الشاي ذات الثالثة نجوم552032

 المقاهي وصاالت الشاي ذات النجمتين 552033

 الت الشاي ذات النجمة الواحدةالمقاهي وصا552034

 المقاهي وصاالت الشاي غير المصنفة552035

 المالهي والنوادي الليلية والمراقص552040

 الملهى552041

 النادي الليلي552042

 المرقص552043



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 الحانات552044

 النقل البري؛ النقل عبر خطوط األنابيب60

 عبر خطوط السكك الحديديةالنقل 601

 النقل عبر خطوط السكك الحديدية6010

 النقل عبر خطوط السكك الحديدية601001

 أنواع النقل البري األخرى602

 أنواع النقل البري األخرى للركاب المحّدد بمواعيد6021

 لبولمانأنواع النقل البري األخرى للركاب المحّدد بمواعيد بواسطة السيارات وا602101

 أنواع النقل البري األخرى للركاب غير المحّدد بمواعيد6022

 النقل البري للركاب غير المحّدد بمواعيد بواسطة التاكسي602201

 النقل البري للركاب غير المحّدد بمواعيد بواسطة سيارات األجرة والباصات 602202

 النقل البري للبضائع6023

 )شاحنات النقل الخارجي(ائع النقل البري للبض602301

 )شاحنات النقل الداخلي(النقل البري للبضائع 602302

 النقل عبر خطوط األنابيب603

 النقل عبر خطوط األنابيب6030

 النقل عبر خطوط األنابيب603001

 النقل المائي 61

 النقل المائي البحري والساحلي611

 النقل المائي البحري والساحلي6110

 النقل المائي البحري والساحلي611001

 النقل المائي الداخلي612

 النقل المائي الداخلي6120

 النقل المائي الداخلي عبر األنهار والبحيرات 612001

 النقل الجوي62

 النقل الجوي المحّدد بمواعيد621

 النقل الجوي المحّدد بمواعيد6210

 اعيدالنقل الجوي المحّدد بمو621001

 النقل الجوي غير المحّدد بمواعيد622

 النقل الجوي غير المحّدد بمواعيد6220

 النقل الجوي غير المحّدد بمواعيد622001



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 األنشطة الداعمة والمساعدة؛ أنشطة وكاالت السفر63

 أنشطة النقل الداعمة والمساعدة؛ أنشطة وكاالت السفر630

 ناولة البضائعم6301

 مناولة البضائع630101

 الخزن والتخزين في المستودعات6302

 الخزن والتخزين في المستودعات المبردة630201

 الخزن والتخزين في المستودعات غير المبردة630202

 مخامر الموز630203

 أنشطة النقل الداعمة األخرى6303

 ةتشغيل مرافق محطات النقل البري630301

 )مواقف السيارات(نشاط مواقف المركبات ذات المحركات 630302

 تشغيل المرافىء واألرصفة البحرية630303

 تشغيل المحطات الجوية630304

6304
أنشطة وكاالت السفر والجهات التي تنظم جوالت سياحية؛ وأنشطة مساعدة السياح غير المصنّفة في 

  موضع آخر

630401
فر والجهات التي تنظم جوالت سياحية؛ وأنشطة مساعدة السياح غير المصنّفة في موضع أنشطة وكاالت الس

  آخر

 أنشطة مكاتب بيع تذاكر السفر630402

 أنشطة وكاالت النقل األخرى6309

 أنشطة وكاالت الشحن الجوي 630901

 أنشطة تأجير السفن أو الطائرات630902

 أنشطة تنظيم النقل الدولي630903

 عميل جمركي  -تخليص البضائع من الجمارك 630904

 البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية64

 أنشطة البريد والخدمات البريدية641

 نشاط البريد الوطني6411

 نشاط البريد الوطني641101

 أنشطة شركات نقل البريد الخاصة خالف أنشطة البريد الوطنية 6412

 نقل البريد الخاصة خالف أنشطة البريد الوطنية  أنشطة شركات641201



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 االتصاالت السلكية والالسلكية642

 االتصاالت السلكية والالسلكية6420

 نشاط االتصاالت السلكية والالسلكية642001

 نشاط االتصاالت الخلوية642002

 )اتصاالت عبر الكابل أو القمر الصناعي(ألخرى أنشطة االتصاالت السلكية والالسلكية ا642003

 )Hosting(نشاط خدمات شركات االنترنت 642004

 الوساطة المالية، باستثناء التأمين وتوفير االعتمادات للمعاشات التقاعدية65

 الوساطة النقدية651

 المصارف المركزية6511

 المصارف المركزية651101

 دية األخرىأنواع الوساطة النق6519

 البنوك التجارية651901

 أنشطة المصارف المتخصصة651902

 مؤسسات الوساطة المالية651903

 المؤسسات المالية غير المصرفية651904

 أنواع الوساطة المالية األخرى659

 التأجير المالي 6591

 شركات اإليجار التمويلي 659101

 ىأشكال القروض الممنوحة األخر6592

 أشكال القروض الممنوحة األخرى659201

 أشكال الوساطة المالية األخرى غير المصنّفة في موضع آخر6599

 أنشطة شركات التوظيف في األوراق المالية659901

 أنشطة شركات الوساطة المالية األخرى 659902

 االجتماعي اإلجباريالتأمين وتوفير االعتمادات للمعاشات التقاعدية، باستثناء الضمان 66

 التأمين وتوفير االعتمادات للمعاشات التقاعدية، باستثناء الضمان االجتماعي اإلجباري660

 التأمين على الحياة 6601

 التأمين على الحياة 660101

 توفير االعتمادات للمعاشات التقاعدية6602

 توفير االعتمادات للمعاشات التقاعدية660201

 ين خالف التأمين على الحياةالتأم6603

 التأمين ضد الحوادث 660301



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 التأمين ضد الحريق660302

 التأمين الصحي660303

 التأمين على الممتلكات660304

 التأمين على السيارات والسفن والطائرات والنقل660305

 ونالتأمين ضد الخسائر المالية وتأمين الدي660306

 نشاط إعادة التأمين660307

 األنشطة المساعدة للوساطة المالية67

 األنشطة المساعدة للوساطة المالية، باستثناء التأمين وتوفير االعتمادات للمعاشات التقاعدية671

 إدارة األسواق المالية6711

 إدارة األسواق المالية671101

 أنشطة التعامالت المضمونة 6712

 أنشطة التعامل في األوراق المالية 671201

 أنشطة الصيرفة 671202

 األنشطة المساعدة للوساطة المالية غير المصنفة في موضع آخر6719

 ...)كريديت كارد،(خدمات توفير بطاقات االئتمان 671901

 خدمات شبكات الدفع المصرفية671902

 المصنّفة في موضع آخراألنشطة المساعدة للوساطة المالية غير 671903

 األنشطة المساعدة للتأمين وتوفير االعتمادات للمعاشات التقاعدية672

 األنشطة المساعدة للتأمين وتوفير االعتمادات للمعاشات التقاعدية6720

 خبراء السير672001

 الخبراء في قضايا التأمين والشؤون البحرية والحريق672002

 الصحية لشركات الضمان إدارة التقديمات672003

 مكاتب الدراسات واالستشارات في حقل التأمين672004

 )مكتب وأفراد(وسطاء التأمين 672005

  األنشطة العقارية 70

 األنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤّجرة701

 األنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤّجرة7010

 العقارات المبنية  تجارة701001

 تجارة العقارات غير المبنية 701002

 األنشطة العقارية في الممتلكات المؤجرة بما فيها تأجير المؤسسات المجهزة701003



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 األنشطة العقارية على أساس عقد أو نظير رسم702

 األنشطة العقارية على أساس عقد أو نظير رسم7020

 أنشطة الوكاالت العقارية والعمالء العقاريون702001

 إدارة األعمال العقارية 702002

 خبراء التخمين العقاريون702003

 إدارة المشاريع العقارية األخرى702004

 تأجير اآلالت والمعّدات التي ال يشغلها عامل وتأجير السلع الشخصية والمنزلية 71

 تأجير معّدات النقل 711

 تأجير معّدات النقل البري7111

 تأجير السيارات 711101

 تأجير معّدات النقل البري األخرى711102

 تأجير معّدات النقل المائي7112

 تأجير معّدات النقل المائي711201

 تأجير معّدات النقل الجوي7113

 تأجير معّدات النقل الجوي711301

 ىتأجير اآلالت والمعّدات األخر712

 تأجير اآلالت والمعّدات الزراعية7121

 تأجير اآلالت والمعّدات الزراعية712101

 تأجير آالت ومعّدات اإلنشاء والهندسة المدنية7122

 تأجير آالت ومعّدات اإلنشاء والهندسة المدنية712201

 تأجير آالت ومعّدات المكاتب بما فيها آالت الحاسب االلكتروني7123

 كترونيلأجير آالت ومعّدات المكاتب بما فيها آالت الحاسب االت712301

 تأجير آالت ومعّدات أخرى غير مصنّفة في موضع آخر 7129

 تأجير مولّدات الكهرباء712901

 تأجير اآلالت غير المصنفة في موضع آخر 712902

 تأجير السلع الشخصية واألسرية غير المصنّفة في موضع آخر 713

 أجير السلع الشخصية واألسرية غير المصنّفة في موضع آخر ت7130

 تأجير البياضات والمنسوجات المنزلية713001

 تأجير سلع أخرى شخصية ومنزلية713002

 دي. في. تأجير أفالم الفيديو وأقراص أفالم الدي713003



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 الحاسب اإللكتروني واألنشطة ذات الصلة72

 الخبرة االستشارية في مجال معّدات الكمبيوتر721

 الخبرة االستشارية في مجال معّدات الكمبيوتر7210

 الخبرة االستشارية في مجال معّدات الكمبيوتر721001

 نشر البرامجيات وتوفيرها وتقديم الخبرة االستشارية في مجال البرامجيات وتوفيرها722

 نشر البرامجيات 7221

 نشر البرامجيات 722101

 أنشطة أخرى لتقديم الخبرة االستشارية في مجال البرامجيات وتوفيرها7229

 أنشطة أخرى لتقديم الخبرة االستشارية في مجال البرامجيات وتوفيرها722901

 تجهيز البيانات723

 تجهيز البيانات7230

 تجهيز البيانات723001

 المضمون اإللكتروني باالتصال المباشرأنشطة قواعد البيانات وتوزيع 724

 أنشطة قواعد البيانات وتوزيع المضمون اإللكتروني باالتصال المباشر7240

 أنشطة قواعد البيانات وتوزيع المضمون اإللكتروني باالتصال المباشر724001

 قراءة العدادات للجباية724002

 الت الحساب اإللكترونيصيانة وإصالح اآلالت المكتبية والمحاسبية وآ725

 صيانة وإصالح اآلالت المكتبية والمحاسبية وآالت الحساب اإللكتروني7250

 أنشطة صيانة وإصالح اآلالت المكتبية  725001

  لكمبيوترأنشطة صيانة وإصالح آالت ا725002

 األنشطة األخرى المتصلة بالحاسب االلكتروني729

 الحاسب االلكترونياألنشطة األخرى المتصلة ب7290

 األنشطة األخرى المتصلة بالحاسب االلكتروني729001

 البحث والتطوير73

 أنشطة البحث والتطوير التجريبي في مجالي العلوم الطبيعية والهندسة731

 أنشطة البحث والتطوير التجريبي في مجالي العلوم الطبيعية والهندسة7310

 لتجريبي في مجالي العلوم الطبيعية والهندسةأنشطة البحث والتطوير ا731001

 أنشطة البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية732

 أنشطة البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية7320

 سانيةأنشطة البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم االجتماعية واإلن732001



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 األنشطة التجارية األخرى74

741

األنشطة القانونية والمحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات؛ الخبرة االستشارية في مجال 

الضرائب؛ بحوث السوق واستطالعات الرأي العام؛ الخبرة االستشارية في مجالي المشاريع التجارية 

  واإلدارة

 األنشطة القانونية7411

 المحامي741101

 مكاتب المحامين741102

 كاتب العدل741103

 مكتب المختار741104

 األنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات؛ الخبرة االستشارية في مجال الضرائب7412

 ل الضرائبأنشطة المحاسبة ومسك الدفاتر والخبرة االستشارية في مجا741201

 أنشطة المراجعة وتدقيق الحسابات741202

 بحوث السوق واستطالعات الرأي العام7413

 بحوث السوق واستطالعات الرأي العام741301

 أنشطة الخبرة االستشارية في مجالي المشاريع التجارية واإلدارة7414

 أنشطة الخبرة االستشارية في إدارة األعمال التجارية741401

 أنشطة إدارة المشاريع والمؤسسات وشركات الهولدنغ741402

 األنشطة المعمارية والهندسية وغيرها من األنشطة التقنية742

 األنشطة المعمارية والهندسية وما يتصل بها من استشارات تقنية7421

 مكاتب الهندسة المدنية والمعمارية 742101

 لكهربائية واإللكتروميكانيكيةمكاتب الهندسة اإللكترونية وا742102

 مكاتب الهندسة الميكانيكية742103

 مكاتب هندسة الجيولوجيا والطبقات الجوفية742104

 مكاتب هندسة الطيران، الرصد الجوي والهندسة البحرية742105

 مكاتب هندسة الديكور742106

 مكاتب الهندسة الزراعية742107

 سم الخرائطأنشطة مسح األراضي ور742108

 )متعهدو األشغال العامة(إعداد الدراسات 742109

 )متعهدو األشغال العامة(اإلشراف على تنفيذ المشاريع 742110



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 االختبار والتحليل التقنيين7422

 االختبار التقني للسيارات 742201

 االختبار، التحليل والمراقبة التقنية742202

 اإلعالن743

 اإلعالن7430

 )تسويق(خدمات الدعاية واإلعالن 743001

 )إنتاج(خدمات الدعاية واإلعالن 743002

 مكاتب وكاالت الدعاية واإلعالن743003

 أنشطة المشاريع التجارية غير المصنفّة في موضع آخر749

 تعيين العمال وتدبير الموظفين7491

 الموظفينتعيين العمال وتدبير 749101

 أنشطة التحقيق واألمن7492

 أنشطة التحقيق واألمن749201

 أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي7493

 أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي749301

 مؤسسات رش المبيدات ومكافحة الجرذان والحشرات 749302

 أنشطة التصوير الفوتوغرافي7494

 وير الفوتوغرافي وغيرها من النشاطات الفوتوغرافية أنشطة التص749401

 أنشطة مختبرات تجهيز األفالم وتحميض الصور الفوتوغرافية749402

 أنشطة التعبئة7495

 أنشطة التعبئة749501

 أنشطة المشاريع التجارية األخرى غير المصنفّة في موضع آخر7499

 نشاط السكريتاريا والترجمة 749901

 نشاط رزم وتوزيع البريد والصحف والمجالت749902

 نشاط تنظيم المعارض749903

 نشاط الخدمات المتعلقة باإلنتاج، تخليص وتعقيب المعامالت749904

 جباية فواتير وتحصيل كمبياالت749905

 أنشطة تصميم األزياء والمجوهرات749906

 وضع آخراألنشطة التجارية األخرى غير المصنّفة في م749907



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 اإلدارة العامة والدفاع، الضمان االجتماعي اإلجباري75

 إدارة شؤون الدولة والسياسة االقتصادية واالجتماعية للمجتمع751

 )الشاملة(أنشطة الخدمة العامة 7511

 )الشاملة(أنشطة الخدمة العامة 751101

7512
قدم خدمات الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والثقافية وغيرها من تنظيم أنشطة الوكاالت التي ت

 الخدمات االجتماعية باستثناء الضمان االجتماعي

751201
تنظيم أنشطة الوكاالت التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والثقافية وغيرها من الخدمات 

 االجتماعية باستثناء الضمان االجتماعي

 تنظيم األنشطة التجارية واإلسهام في تشغيلها  بمزيد من الكفاءة7513

 تنظيم األنشطة التجارية واإلسهام في تشغيلها  بمزيد من الكفاءة751301

 أنشطة الخدمات الداعمة للحكومة بوجه عام7514

 أنشطة الخدمات الداعمة للحكومة بوجه عام751401

 توفير الخدمات للمجتمع ككل752

 الشؤون الخارجية7521

 الشؤون الخارجية752101

 أنشطة الدفاع7522

 أنشطة الدفاع752201

 أنشطة النظام العام والسالمة 7523

 أنشطة النظام العام والسالمة 752301

 أنشطة  الضمان االجتماعي اإلجباري753

 أنشطة  الضمان االجتماعي اإلجباري7530

 االجتماعي اإلجباريأنشطة الضمان 753001

 التعليم    80

 التعليم االبتدائي والتكميلي801

 التعليم االبتدائي والتكميلي8010

 التعليم االبتدائي العام801001

 التعليم االبتدائي الخاص801002

 التعليم التكميلي العام801003

 التعليم التكميلي الخاص801004

 ني والمهني العامالتعليم التكميلي الف801005

 التعليم التكميلي الفني والمهني الخاص801006



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 التعليم الثانوي802

 التعليم الثانوي8021

 التعليم الثانوي العام802101

 التعليم الثانوي الخاص802102

 التعليم الثانوي الفني والمهني8022

 المهني العامالتعليم الثانوي الفني و802201

 التعليم الثانوي الفني والمهني الخاص802202

 التعليم العالي803

 التعليم العالي8030

 التعليم العالي العام803001

 التعليم العالي الخاص803002

 )Ts, LT(التعليم العالي الفني والمهني العام 803003

 )Ts, LT(التعليم العالي الفني والمهني الخاص 803004

 أنواع التعليم األخرى 809

 أنواع التعليم األخرى 8090

 مدارس تعليم قيادة السيارات809001

 مدارس تعليم اللغات ودورات الكمبيوتر809002

 مدارس تعليم الكبار الذين لم يلتحقوا بالمدارس النظامية809003

 أنواع التعليم األخرى809004

 الصحة والعمل االجتماعي85

 األنشطة المتصلة بصحة اإلنسان851

 أنشطة المستشفيات8511

 أنشطة المستشفيات العامة851101

 أنشطة المستشفيات الخاصة851102

 أنشطة دور التوليد851103

 أنشطة الممارسة الطبية وممارسة طب األسنان8512

 أنشطة الممارسة الطبية851201

 الطبيب األخصائي والجراح851202

 أنشطة ممارسة طب األسنان851203



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 األنشطة األخرى المتصلة بصحة اإلنسان8519

 األنشطة المساعدة للنشاط الطبي 851901

 عن األنظمة الطبية " أنشطة العناية والمعالجة بعيدا851902

 أنشطة مختبرات التحاليل الطبية851903

 واألعضاء أنشطة بنوك الدم851904

 أخصائيو التغذية851905

 األنشطة البيطرية852

 األنشطة البيطرية8520

 األنشطة البيطرية852001

 أنشطة العمل االجتماعي853

 أنشطة العمل االجتماعي مع توفير اإلقامة8531

 أنشطة مراكز إيواء األطفال المعوقين853101

 عبأنشطة إيواء األطفال ذوي المصا853102

 أنشطة مراكز إيواء الراشدين المعوقين853103

 أنشطة دور العجزة والمسنين853104

 أنشطة مراكز اجتماعية أخرى853105

 أنشطة العمل االجتماعي بدون توفير اإلقامة8532

 أنشطة دور الحضانة لألطفال853201

 أنشطة المعونة في العمل، المشاغل المحمية853202

 ة أخرى من العمل االجتماعيأنشط853203

 التخلص من مياه المجارير والنفايات، الصحة العامة واألنشطة المشابهة90

 التخلص من مياه المجارير والنفايات، الصحة العامة واألنشطة المشابهة900

 التخلص من مياه المجارير والنفايات، الصحة العامة واألنشطة المشابهة9000

 )متعهدو األشغال العامة(القمامة والنفايات المنزلية ومعالجتها والتخلص منها نشاط جمع 900001

 نشاط إزالة ومعالجة أنواع أخرى من النفايات900002

 تنقية وتكرير المياه المبتذلة900003

 أنشطة المنظمات ذات العضوية غير المصنفة في موضع آخر91

 باب العمل والمنظمات المهنيةأنشطة المنظمات التجارية، ومنظمات أر911

 التجارية ومنظمات أرباب العمل تأنشطة المنظما9111

 التجارية ومنظمات أرباب العمل تأنشطة المنظما911101



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 أنشطة المنظمات المهنية 9112

 أنشطة المنظمات المهنية 911201

 أنشطة نقابات العمال912

 بات العمالأنشطة نقا9120

 أنشطة نقابات العمال912001

 أنشطة المنظمات األخرى ذات العضوية919

 أنشطة المنظمات الدينية9191

 أنشطة المنظمات الدينية919101

 أنشطة المنظمات السياسية9192

 أنشطة المنظمات السياسية919201

 موضع آخرأنشطة المنظمات األخرى ذات العضوية غير المصنَفة في 9199

 أنشطة المنظمات األخرى ذات العضوية غير المصنَفة في موضع آخر919901

 األنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية92

 األفالم السينمائية واإلذاعة والتلفزيون واألنشطة الترفيهية األخرى921

 إنتاج وتوزيع األفالم السينمائية وأفالم الفيديو9211

 تاج األفالم التلفزيونيةنشاط إن921101

 نشاط إنتاج األفالم للمؤسسات أو لإلعالن921102

 نشاط إنتاج األفالم السينمائية921103

 نشاط الخدمات التقنية المتعلقة بالسينما والتلفزيون921104

 أنشطة توزيع األفالم السينمائية وأشرطة الفيديو للمؤسسات921105

 فالم الفيديو أنشطة نشر وتوزيع أ921106

 عرض األفالم السينمائية9212

 عرض األفالم السينمائية921201

 أنشطة اإلذاعة والتلفزيون9213

 أنشطة اإلذاعة 921301

 المونتاج والتصوير التلفزيوني921302

 نشاط بث البرامج التلفزيونية921303

 فنون الدراما والموسيقى واألنشطة الفنية األخرى9214

 النشاطات الفنية921401

 المؤلفون921402

 )مطرب(الملحنون والفنانون 921403



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 النحاتون والرسامون921404

 النقاشون والخطاطون921405

 تعهد حفالت وتنظيم مهرجانات921406

 مخرج مسرح وسينما وتلفزيون921407

 الخبراء في الخط921408

 إدارة صاالت العرضنشاط 921409

 الممثل921410

 أنشطة المالهي 921901

 أنشطة قاعات الحفالت وحانات الرقص921902

 األنشطة الترفيهية األخرى غير المصنّفة في موضع آخر9219

 أنشطة ميادين وعروض ترفيهية أخرى921903

 أنشطة وكاالت األنباء922

  أنشطة وكاالت األنباء9220

 شطة وكاالت األنباءأن922001

 الصحافي922002

 المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى923

 أنشطة المكتبات والمحفوظات9231

 أنشطة المكتبات والمحفوظات923101

 أنشطة المتاحف والمحافظة على األماكن والمباني التاريخية 9232

 ى األماكن والمباني التاريخية أنشطة المتاحف والمحافظة عل923201

 حدائق النباتات والحيوانات وأنشطة المحميات الطبيعية9233

 حدائق النباتات والحيوانات وأنشطة المحميات الطبيعية923301

 األنشطة الرياضية واألنشطة الترفيهية األخرى924

 األنشطة الرياضية9241

 نظيم المبارياتأنشطة إدارة المرافق الرياضية وت924101

 جميع األنشطة الرياضية وأنشطة النوادي924102

 األنشطة الترفيهية األخرى9249

 أنشطة ألعاب الحظ والميسر924901

 أنشطة تأجير الدراجات924902

 أنشطة صاالت اإلنترنت924903



 

 اسم النشاط  رمز النشاط

 أنشطة ترفيهية أخرى924904

 ىأنشطة الخدمات األخر93

 أنشطة الخدمات األخرى930

 للمنسوجات والمنتجات الفرائية ) الجاف(الغسل والتنظيف 9301

 للمنسوجات والمنتجات الفرائية ) الجاف(الغسل والتنظيف 930101

 تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى9302

 أنشطة صالونات تصفيف الشعر للرجال930201

 الشعر للنساء أنشطة صالونات تصفيف930202

 أنشطة صالونات التجميل والعناية بالبشرة930203

 أنشطة الجنازات وما يتصل بها من أنشطة9303

 أنشطة الجنازات وما يتصل بها من أنشطة930301

 األنشطة الخدمية األخرى غير المصنّفة في موضع آخر9309

 أنشطة الحمامات الحرارية والمنتجعات البحرية930901

 وصالونات التدليك) التركية(أنشطة أخرى للعناية بالجسد كالحمامات العامة 930902

 أنشطة خدمات أخرى إنسانية930903

 أنشطة األسر المعيشية الخاصة التي تستخدم أفراداً ألداء األعمال المنزلية95

 ليةأنشطة األسر المعيشية الخاصة التي تستخدم أفراداً ألداء األعمال المنز950

 أنشطة األسر المعيشية الخاصة التي تستخدم أفراداً ألداء األعمال المنزلية9500

 أنشطة األسر المعيشية الخاصة التي تستخدم أفراداً ألداء األعمال المنزلية950001

 األنشطة غير الممّيزة إلنتاج السلع التي تقوم بها األسر المعيشية الخاصة الستخدامها الخاص96

 األنشطة غير الممّيزة إلنتاج السلع التي تقوم بها األسر المعيشية الخاصة الستخدامها الخاص960

 األنشطة غير الممّيزة إلنتاج السلع التي تقوم بها األسر المعيشية الخاصة الستخدامها الخاص9600

 ة الستخدامها الخاصاألنشطة غير الممّيزة إلنتاج السلع التي تقوم بها األسر المعيشية الخاص960001

 األنشطة غير الممّيزة إلنتاج الخدمات التي تقوم بها األسر المعيشية الخاصة الستخدامها الخاص97

 األنشطة غير المميزة إلنتاج الخدمات التي تقوم بها األسر المعيشية الخاصة الستخدامها الخاص970

 بها األسر المعيشية الخاصة الستخدامها الخاص األنشطة غير الممّيزة إلنتاج الخدمات التي تقوم9700

 األنشطة غير الممّيزة إلنتاج الخدمات التي تقوم بها األسر المعيشية الخاصة الستخدامها الخاص970001

 المنظمات والهيئات الخارجة عن نطاق الوالية اإلقليمية99
 أنشطة السفارات والقنصليات األجنبية والمنظمات الدولية990

 أنشطة السفارات والقنصليات األجنبية والمنظمات الدولية9900
 أنشطة السفارات والقنصليات األجنبية والمنظمات الدولية 990001

  


