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متهيــد
د جلميع 	ألنشــــطة 	القتصا�ية هو 	لتصنيف 	ملرجعي 	لد
U لألنشــــطة 	القتصا�ية  	لتصنيــــف 	لصناعــــي 	لد
U 	ملوحَّ
 (	Wإلحصا	 Xنتا� Y مها	ستخد	ل^ ميكن 	ألنشطة 	موعة من فئا) a bلتصنيف هو توف	 	ذc ألساسي	 dلغر	
	إلنتاجية. 

على حسب تلك 	ألنشطة.

منذ 	عتما� 	لصيغة 	ألصلية للتصنيف Y عا= ١٩٤٨ 	ستخدمت غالبية 	لبلد	� T Yيع ;jاW 	لعاh iلك 	لتصنيف 

ضع تصنيفا) 
طنية لألنشــــطة،  Y �	لتوجيه للبلد	لتصنيف يوفِّر 	لذلك فإ� 

 ;tا 
ضعت تصنيفا) 
طنية مشــــتَّقة منه. ;

.U
كما ;نه ;صبح ;�	� هامة ملقا�نة 	لبيانا) 	إلحصائية 	ملتعلقة باألنشطة 	إلحصائية على 	ملستو3 	لد

Y 	لد
�� 	لثالثة 
	لثالثني 	ل^ عقدִדا 	للجنة 	إلحصائية h| Y	�/ما�z ٢٠٠٢، نظر) 	للجنة Y 	ملشر
w 	لنهائي 
للتنقيح ٣ - ١ للتصنيف 
;عربت عن ترحيبها به ١. 
هذ	 	لنص 	لنهائي للتصنيف �ّل 	آل� Pل 	لتنقيح 	لثالث للتصنيف ٢ 

	لذ� ;صبح موضع� لالستخد	= منذ عا= ١٩٨٩.
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ملخص �ملحتويا(
$

لصفحة
لفقر

:�
. . . . . . . . . . . . . . . .	جلزW 	أل د جلميع 	ألنشطة 	القتصا�ية ١١-٧٣مقدمة 	لتصنيف 	لصناعي 	لد
U 	ملوحَّ
٢٩	cيكل 	لعا= 
	لتفصيلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	جلزW 	لثا�:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	جلزW 	لثالث: ٤٥	cيكل 	لتفصيلي 
مالحظا) تفسbية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	جلزW 	لر	بع: ١٧٤١٧٩-١٩٩	لتجميعا) 	لبديلة 
	ملجموعا) 	خلاصة

٢٠٠١٨٧-٢٠٧جد	
� 	لتناظر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	جلزW 	خلامس:

�



هـ

�ملحتويا(
$

لصفحة
لفقر

د  مقدمة للتصنيف 	لصناعي 	لد
U 	ملوحَّ  - �
	جلزW 	أل
جلميع 	ألنشطة 	القتصا�ية


ًال;-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣ - ٩	خللفية 	لتا��ية 
	لتنقيح
	خللفية 	لتا��ية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - ١٣ - ٥;لف 
	ستكما� 	لتنقيح ٣ Y عا= ٢٠٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . .  -  W٦٣ - ٩با

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-ثاني� ١٠٤ - ١٠٧	ملبا�� 	ألساسية للتصنيف
	لغرd من 	لتصنيف 
طبيعته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - ١٠٤ - ١٩;لف 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	عتبا�	) عامة  - ١٠٤ - ١١٤

جه 	الختال< عن 	لتصنيفا) 	ألخر3 . . . . . . . . . . .;  - ١٥٥ - ٢١٩
	ألنشطة 	لرئيسية 
	لثانوية 
	إلضافية . . . . . . . . . . . . . . . .  -  W٢٠٥ - ٣١با
. . . . . . . . . . . . . . . . 
ضع 	لتصنيف Y ملستخَدمة	ملبا�� 	  - ٣٢٧ - ٣٩جيم 
. . . . . . . . . . . . . 	ملعايb 	ملتعلقة باألقسا= 
	ملجموعا)  - ٣٢٧ - ١٣٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	ملعايb 	ملتعلقة بالفئا)  - ٣٦٨ - ٢٣٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	لوحد	) 	إلحصائية  -  �	�٤٠٨ - ٧٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مالحظا) عامة  - ٤٠٨ - ١٥١
. . . . . . . . 	لوحد	) 	إلحصائية Y نظا= 	حلسابا) 	لقومية  - ٥٢٩ - ٢٦٢

صف 	لوحد	) 	إلحصائية . . . . . . . . . . . . . . . . .  - ٦٣١٠ - ٣٧٥
	الختالفا) 	لوطنية 
تطبيق 	لوحد	) 	إلحصائية . . . . . . .  - ٧٦١٢ - ٤٧٧
تصنيف 	لوحد	) 	إلحصائية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  W٧٨١٢ - ١٠٧ها
مبا�� توجيهية عامة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - ٧٨١٢ - ١٨١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . معاجلة 	ألنشطة 	ملختلطة  - ٨٢١٣ - ٢٨٦

حتديد 	لنشــــا� 	لرئيسي لوحد� تقدمي 	لتقا�ير باستخد	= طريقة  مثا�: 
١٣	لتد�X من ;على �4 ;سفل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	لتجا�� 	إللكتر
نية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - ٨٧١٥ - ٣٨٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	إلصال� 
	لصيانة  - ٤٩٠١٥
	ألنشطة 	ل^ ُيضطلع ֲדا نظb �سم ;
 على ;ساz عقد . . . .  - ٥٩١١٥
;نشطة 	حلكوما) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - ٦٩٢١٥
تصنيف 	ملؤسسا). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - ٩٣١٦ - ٧٩٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصنيف 	ألَسر 	ملعيشية  - ٩٧١٦ - ٨٩٨
هيكل 	لتصنيف 
نظا= 	لترميز 	خلا� به . . . . . . . . . . . . . .  -  
	
٩٩١٦ - ١٠٧

١٠٨١٨ - ١٣٢تطبيق 	لتصنيف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-ثالث�
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مالحظا) عامة  - ١٠٨١٨ - ١١٤;لف 


ضع 	لتصنيفا) 	لوطنية  Y د 	ستخد	= 	لتصنيف 	لصناعي 	لد
U 	ملوحَّ  -  Wبا
١١٥١٨ - h١١٦	) 	لصلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






$

لصفحة
لفقر

. . . . . . . . . . د جتميع 
تفكيك 	لتصنيف 	لصناعي 	لد
U 	ملوحَّ  - ١١٧١٩ - ١٢٢جيم 
Tع معلوما) عن نشا� 	لوحد	) 
ترميزها 
فق� للتصنيف 	لصناعي   -  �	�
د . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٣٢٠ - ١٢٤	لد
U 	ملوحَّ
. . . . . . . (	Wإلحصا	 d= مستويا) تصنيف ¡تلفة لعر	ستخد	  -  W١٢٥٢٠ - ١٢٦ها
جتميع ِنَسْب 	لتجانس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  
	
١٢٧٢١ - ١٣٢

١٣٣٢١ - ١٥٥	لصلة 	لقائمة مع 	لتصنيفا) 	ألخر3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-�	بع�
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مالحظا) عامة  - ١٣٣٢١;لف 

	لصلــــة 	لقائمة مع تصنيفا) 	ملنتجا): 	لتصنيف 	ملركز� للمنتجا)،   -  Wبا
ــــق لوصف 
ترميز 	لســــلع، 
	لتصنيــــف 	ملوّحد للتجا��  
	لنظــــا= 	ملنسَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣٤٢١ - ١٣٧	لد
لية، 	لتنقيح ٣

	لصلــــة 	لقائمة مــــع 	لتصنيفا) 	ألخر3 للســــلع 
	خلدما) (	لتصنيف   - جيم 
حســــب 	لفئا) 	القتصا�ية 	لعامة، 
	لتصنيف 	ملوّســــع خلدما) ميز	� 
١٣٨٢٢ - ١٣٩	ملدفوعا)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تصنيفا) 	ألنشــــطة 	ألخر3 	ملشتقَّة 
h	) 	لصلة (	لتصنيف 	لصناعي   -  �	�

بيــــة، 	لتصنيف �
	لعــــا= لألنشــــطة 	القتصا�يــــة �	خل 	الحتــــا�	) 	أل
 Wألعضا	 �
د ألستر	ليا 
نيو6يلند	، توصيف ;نشطة 	لد 	لصناعي 	ملوحَّ
Y منظمــــة 	لوحد� 	ألفريقيــــة، 	لتصنيف 	لصناعي ألمريكا 	لشــــمالية، 
مة) . . . . د للجها) 	ألجنبية 	ملنضَّ ١٤٠٢٣ - ١٤٨	لتصنيف 	لصناعي 	لد
U 	ملوحَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	لتصنيفا) 	ملشتقَّة  - ١٤٢٢٣ - ١١٤٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	لتصنيفا) h	) 	لصلة  - ١٤٧٢٤ - ٢١٤٨
د  عالقة 	لتصنيفا) 	لد
لية 	ألخر3 بالتصنيف 	لصناعي 	لد
U 	ملوحَّ  -  W١٤٩٢٤ - ١٥٥ها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-خامس� ١٥٦٢٥ - ١٧٣موضوعا) ;خر3
د، 	لتنقيح ٣ - ١، مقا�نًة  	لتغيb	Y ( 	لتصنيف 	لصناعي 	لد
U 	ملوحَّ  - ;لف 
. . . . . . . . . . . . د، 	لتنقيح ٣ بالتصنيف 	لصناعي 	لد
U 	ملوحَّ

١٥٦٢٥ - ١٦٢

فها�z 	لتصنيف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  W١٦٣٢٦ - ١٦٤با

جد	
� 	لتناظر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - ١٦٥٢٦ - ١٦٨جيم 
 dد لغر 	ملجموعــــا) 	ملشــــّكلة Y 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لــــد
U 	ملوحَّ  -  �	�
١٦٩٢٦ - ١٧٠خا�/	لتجميعا) 	لبديلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
د . . . . تقدمي 	لدعم �4 مستخدمي 	لتصنيف 	لصناعي 	لد
U 	ملوحَّ  -  W١٧١٢٧ - ١٧٣ها

	cيكل 	لعا= 
	لتفصيلي 	جلزW 	لثا� - 
٣١	cيكل 	لعا=   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-;
ًال
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-ثاني� ٣١	cيكل 	لتفصيلي

	cيكل 	لتفصيلي 
مالحظا) تفسbية 	جلزW 	لثالث – 
	لز�	عة 
	لصيد 
	حلر	جة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - ٤٧;لف 
صيد 	أل¥ا, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  W٥٣با
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	لتعدين 
	ستغال� 	ملحاجر  - ٥٤جيم 
	لصناعة 	لتحويلية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  �	�٥٩

	لغا6 
	مليا8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wلكهربا	) 	�	مد�  -  W١٢١ها
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$

لصفحة
لفقر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(	Wإلنشا	  -  
	
١٢٢
جتا�� 	جلملة 
	لتجزئة؛ �صال� 	ملركبا) h	) 	ملحركا) 
	لد�	جا)   -  �	6
١٢٦	لنا�ية 
	لسلع 	لشخصية 
	ُألسرية . . . . . . . . . . . . . . . . .

	ملطاعم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R�لفنا	  -  W١٣٨حا
	لنقل 
	لتخزين 
	التصاال) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  W١٣٩طا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	لوساطة 	ملالية  -  W١٤٥يا
	ألنشطة 	لعقا�ية 
	إل§ا�ية 
;نشطة 	ملشا�يع 	لتجا�ية. . . . . . . . ١٤٨كا< - 
	إل�	�� 	لعامة 
	لدفاw؛ 	لضما� 	الجتماعي 	إلجبا��. . . . . . . .  - ١٦١ال= 
	لتعليم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - ١٦٤ميم 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	لصحة 
	لعمل 	الجتماعي  - ١٦٦نو� 
. . . . . . ;نشطة 	خلدمة 	ملجتمعية 
	الجتماعية 
	لشخصية 	ألخر3  - ١٦٩سني 

 bغ Xإلنتا	نشطة ;
;نشطة 	ُألسر 	ملعيشية 	خلاصة 	ل^ َتستخد= ;فر	�¨   - عني 
١٧٧	ملميَّز� لُألسر 	ملعيشية 	خلاصة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	ملنظما) 
	cيئا) غb 	إلقليمية . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  W١٧٨فا

	لتجميعا) 	لبديلة 
	ملجموعا) 	خلاصة 	جلزW 	لر	بع - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قطاw 	ملعلوما)  - ١٧٨١٨١ - ١٨٥;لف 
. . . . . . . . . . . . . . . . تكنولوجيا) 	ملعلوما) 
	التصاال)  -  W١٨٦١٨٣ - ١٨٩با
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جتميعا) 	لقطاw غb 	لر¥ي  - ١٩٠١٨٤ - ١٩٤جيم 
	لتجميعا) 	لبديلة 	ألخر3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  �	�١٩٥١٨٥ - ١٩٩

جد	
� 	لتناظر 	جلزW 	خلامس - 
د، 	لتنقيــــح ٣ - ١،  	لعالقــــة بــــني 	لتصنيف 	لصناعــــي 	لــــد
U 	ملوحَّ  - ;لف 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠١٨٩ - ٢٠٣
تصنيف 
ظائف 	حلكومة

د، 	لتنقيح ٣، 
	لتصنيف  	لتناظــــر بني 	لتصنيف 	لصناعي 	لــــد
U 	ملوحَّ  -  Wبا
د، 	لتنقيح ٣ - ١ (مكثَّف) . . . . . . . . . ٢٠٤١٩٥	لصناعي 	لد
U 	ملوحَّ

د، 	لتنقيــــح ٣ - ١،  	لتناظــــر بــــني 	لتصنيف 	لصناعــــي 	لــــد
U 	ملوحَّ  - جيم 
. . . . . . . د، 	لتنقيح ٣ (مكثَّف) ٢٠٥١٩٧
	لتصنيف 	لصناعي 	لد
U 	ملوحَّ

د، 	لتنقيح ٢، 
	لتصنيف  	لتناظــــر بني 	لتصنيف 	لصناعي 	لــــد
U 	ملوحَّ  -  �	�
د، 	لتنقيح ٣ - ١ . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٦١٩٩	لصناعي 	لد
U 	ملوحَّ

د، 	لتنقيــــح ٣ - ١،  	لتناظــــر بــــني 	لتصنيف 	لصناعــــي 	لــــد
U 	ملوحَّ  -  Wها
د، 	لتنقيح ٢. . . . . . . . . . . . ٢٠٧٢١٩
	لتصنيف 	لصناعي 	لد
U 	ملوحَّ





�جلز� �أل��
مقدمة للتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد جلميع 	ألنشطة 	القتصا�ية





٣

مقدمـــة

	خللفية 	لتا%$ية �	لتنقيح (�ًال - 
�خللفية �لتا��ية �لف - 

6 عــــا5 ١٩٤٨ 	عُتمد/ 	لنســــخة 	ألصليــــة للتصنيف   -  ١
	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد جلميع 	ألنشطة 	القتصا�ية ١. �6 هذ	 	لصد�، 
	Hذ 	ملجلس 	القتصا�E �	الجتماعي 	لقر	% ١٤٩ (لف (سابع<) 	ملؤ%; 

٢٧ NO/(غسطس ١٩٤٨، �نصه كما يلي:
� �ֱדلس �القتصا�� ��الجتماعي،�”

”�$ #يط علم! بتوصية 	للجنة 	إلحصائية بشأU ضر�%S جعل 
	إلحصاY	/ 	القتصا�ية قابلة للمقا%نة،

”��$ #يــــط علم! بالتصنيف 	لصناعــــي 	لد�� 	ملوّحد جلميع 
 S%إلحصائية مبشــــو	للجنة 	ضعته � Eلـــــذ	القتصـا�ية 	ألنشـــــطة 	

،Yألعضا	حلكوما/ 	من  Sمساعد�
”يوصي _يع 	حلكوما/ باالســــتفا�S من 	لتصنيف 	لصناعي 

	لد�� 	ملوّحد جلميع 	ألنشطة 	القتصا�ية `ما:
باعتما� نظا5 	لتصنيف هذ	 ليكوU معيا%c �طني<؛   ( ) )”

�)
بإعا�S ترتيب بياناִדا 	إلحصائية �فق< eذ	 	لنظا5؛   (N)”

ֲדدn حتقيق `مكانية 	ملقا%نة على 	لصعيد 	لد��“.
 Y	ســــع، سو	� pلتصنيف على نطا	 	ســــُتخد5 هذ	قد �  -  ٢
 qلبيانا/ حســــب نو	لــــد��، عند تصنيف 	 �) sلوط	لصعيد 	علــــى 
	لنشــــاv 	القتصــــا�E 6 ميا�ين 	لســــكاU �	إلنتــــاu �	لعمالة �	لدخل 
 U	لبلد	عد� من  Uســــتعا	؛ �wألخر	القتصا�ية 	 /	Yإلحصا	لقومي �	
ֲדذ	 	لتصنيف ليكوU (ساس< لوضع xططا/ 	لتصنيف 	لصناعي 	خلاصة 
ֲדا. �قد حتققت `} حّد كبz `مكانية 	ملقا%نة بني 	لتصنيفا/ 	لصناعية 
للكثــــz من 	لبلــــد	U 	ألخرw، من ناحية، �	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 
	ملوّحد، من ناحية (خرw، عن طريق ضماU) U تكوU مر	تب 	لتصنيف 
على 	ملســــتويا/ 	لتفصيلية 6 	ملخططا/ 	لوطنية مطابقة، كلما (مكن 
�لــــك عملي<، ملرتبة �	حدS فقط من 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد. 
�قد تز	يد عد� 	لبلد	U 	ل� %تبت عد�c من سالســــلها 	إلحصائية �فق< 
للتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد. كذلك فإU 	ألمم 	ملتحدS، �منظمة 
	لعمل 	لد�لية، �منظمة 	ألمم 	ملتحدS لألغذية �	لز%	عة، �منظمة 	ألمم 
	ملتحدS للتربية �	لعلم �	لثقافة، �	eيئا/ 	لد�لية 	ألخرw، تستخد5 هذ	 

	لتصنيف عند نشر �حتليل 	لبيانا/ 	إلحصائية.
	خل�S 	ملكتســــبة 6 	ستخد	5 	لتصنيف 	لصناعي 	لد��   -  ٣
	ملوّحــــد بّينــــت (U 	حلاجة تدعــــو `} `جر	Y 	ســــتعر	� ��%e ،Eيكل 
�تعريف مر	تبه فضًال عن مبا�ئه 	ألساسية. فتنظيم 	ألنشطة 	القتصا�ية 
تطــــر( عليه تغيــــz	/، كما (U (نو	ع< جديدS من 	ألنشــــطة 	القتصا�ية 

تصبح �	/ (�ية؛ �قد تنشــــأ متطلبا/ حتليلية جديدS بالنسبة للبيانا/ 
	ملصّنفة حسب نوq 	لنشاv 	القتصا�E. �	لتجربة 	ملستمرS فيما يتعلق 
باستخد	5 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد تكشف 	جلو	نب 	ل� ينبغي 
تفصيلها (� توضيحها (� حتســــينها بطر	ئق (خرe� .wذ	 (جر/ 	للجنة 
	إلحصائية 	ستعر	ض< �تنقيح< للتصنيف 	لد�� 	ملوّحد 6 عا5 ١٩٥٦ 
�عــــا5 ١٩٦٥ �كذلك 6 عــــا5 ١٩٧٩. �6 كل مــــن هذ� 	حلاال/ 
كانــــت 	للجنة تؤكد ضر�%S 	إلبقاY على (كــــ� قد% ممكن من 	لقابلية 
للمقا%نــــة بني 	لنص 	ملنّقح �	لنص 	لســــابق للتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 

	ملوّحد، مع `�خا� 	لتغيz	/ �	لتعديال/ �سائر 	لتحسينا/.
�قــــد صد% 	لتنقيــــح 	أل�� للتصنيــــف 	لصناعي 	لد��   -  ٤
	ملوّحــــد ٢ 6 عــــا5 ١٩٥٨، بعــــد (U نظر/ فيه 	للجنــــة 	إلحصائية 6 
 U) لثا� ٣ فقد صد% 6 عا5 ١٩٦٨ بعد	لتنقيح 	ما ) .Sلعاشــــر	ִדا %��
نظــــر/ 	للجنــــة 6 	ملقترحا/ 	ملتعلقة بالتنقيــــح، �	عتمدִדا، 6 ��%ִדا 
	خلامسة عشــــرS 6 عا5 ١٩٦٨. �نظر/ 	للجنة 	إلحصائية 6 	لتنقيح 
	لثالــــث ٤، �	عتمدته 6 ��%ִדا 	خلامســــة �	لعشــــرين 6 عا5 ١٩٨٩، 

�صد% 	لتنقيح 6 عا5 ١٩٩٠.
�خالف< للتنقيحا/ 	لسابقة فإU 	لتنقيح 	لثالث للتصنيف   -  ٥
	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد جلميع 	ألنشطة 	القتصا�ية تطّلب `جر	Y تنسيق 
مع 	لتصنيفا/ 	ألخرw لألنشطة �مع تصنيفا/ 	لسلع �	خلدما/. �قد 
(ضــــاn هذ	 تعقيدc كبcz �قيو�c كثــــSz � تكن مطّبقة 6 	لتنقيحا/ 
	لســــابقة للتصنيف. �بالنظر `} (U 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد 
�تــــل موضعــــ< مركزيــــ< 6 	ملقا%نة �	لتحليــــل على 	ملســــتوw 	لد�� 
يالY قــــد% كبz من 	الهتما5   ̀wجر /	Yإلحصا	مــــن  Szملجموعــــة كب
لضماU) U يكوU 	لتصنيف متو	فق< مع 	eيكل 	القتصا�E �	ملما%سا/ 
�	الحتياجــــا/ 	إلحصائيــــة ملختلــــف بلــــد	U 	لعا�. �علــــى 	لرغم من 
( U	eيــــكل 	لعــــا5 للتصنيف � يتغــــz كثcz فإU مســــتوw 	لتفصيل قد 
	%تفــــع، �خاصة 6 	جلــــزY 	لذE يتنا�� (نشــــطة 	خلدما/، مبا يعكس 
منو هذ	 	لقطاq من قطاعا/ 	القتصا� 6 غالبية بلد	U 	لعا�. �	لتنسيق 
مــــع 	لتصنيفا/ 	ألخــــرw�) w `} حتســــني فائدS 	لتصنيــــف 	لصناعي 
	لــــد�� 	ملوّحــــد بالنســــبة للعديد من 	ألغــــر	� 	لتحليليــــة �	لوصفية، 
�هــــو ما حتقق، مثًال، �	خل ســــياp 	لتحليل 	ملســــتفيض للخدما/ 6 

	لتصنيف 	ملركزE للمنتجا/.

�ستكما0 �لتنقيح ٣ + عا* ٢٠٠٢ با3 - 
6 	لسنو	/ 	لعشر 	ل� 	نقضت منذ نشر 	لتنقيح 	لثالث   -  ٦
للتصنيــــف 	لصناعــــي 	لد�� 	ملوّحد طــــر(/ مبعد� � يســــبق له مثيل 
تغيــــz	/ على 	eيــــكل 	القتصا�E 6 	لعد� من بلــــد	U 	لعا�. �ظهو% 
تكنولوجيا/ جديدS �تقســــيما/ جديدS للعمل بني 	ملنظما/ (�جد 
(نو	ع< جديدS من 	ألنشــــطة �(شــــكاًال جديدS مــــن 	لصناعا/. �هذ	 



٤

�لتصنيف �لصناعي �لد�: �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

ميثل حتدي< بالنســــبة ملقّدمي 	لبيانا/ 	إلحصائية، فضًال عن مستخدميه. 
�ملو	جهة 	لطلبا/ 	ملتز	يدS ملقدمي 	لبيانا/ �مســــتخدميها (�صى فريق 
	خل�	Y 	ملعs بالتصنيفا/ 	القتصا�ية �	الجتماعية 	لد�لية، 6 	جتماعه 
	لر	بع 	لذE ُعقد 6 عا5 ١٩٩٩، باســــتكما� 	لتنقيح 	لثالث للتصنيف 
 6 /	zلتغي	ملوّحد كي يعكــــس على �و (فضــــل 	لــــد�� 	لصناعــــي 	

	eياكل �6 	الحتياجا/ 	لتحليلية.

�6 هــــذ	 	الســــتكما� للتصنيــــف 	لصناعــــي 	لــــد��   -  ٧
	ملوّحد، 	لتنقيح ٣، � يتم `�خا� تغيz	/ كبSz على هيكل 	لتصنيف 
�حد�� مكوناته. �قد ُ(�� 	هتما5 بتقدمي مالحظا/ تفسzية بتفصيل 
مســــتفيض مبا يســــمح بالتوصل `} تفســــz (كثر �قة ملحتــــوw 	لفئا/ 
 Sية (نشــــطة جديدzلتفســــ	ملالحظا/ 	لفر�ية �حد��ها. �تنعكس 6 	
نشــــأ/ على مدw 	لســــنو	/ 	لعشــــر 	ملاضية، �هو ما يســــمح بتطبيق 
	لتصنيــــف 	لصناعي 	لــــد�� 	ملوّحد على �و (ســــهل �(كثر 	تســــاق<، 

�بالتا� (قل غموض<.

�جرw 	ســـتعر	� �	ســـتكما� تعريـــف 	لتجميعا/   -  ٨
	لبديلـــة لالســـتخد	5 	لتحليلي. �6 حني (U بعـــض 	لتجميعا/ 	ل� 
سبق نشرها 6 كتّيب 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد قد 	ستعيض 
عنها 	آلU بتجميعـــا/ ُمعّرفة 6 ُ(طر متخّصصة (خرw، فقد ظهر/ 
 qا� ”قطا¢` Sعديد U	للتجميع. �قد طلبت بلـــد Sحاجـــا/ جديد
	ملعلوما/“ ��لك كي يعكس على �و (فضل (�يته بالنسبة لألنشطة 
	القتصا�ية 	لوطنية 	ل� eا صلة بإنتاu 	ملعلوما/ �تو£يعها، �كذلك 
	هتما5 	ملحّللني ֲדذ	 	ملجا� 	لناشـــئ. �كـــي يِقّل `} 	حلد 	أل�¥ (ثر 
`¢ـــا� هذ� 	ملرتبة 	جلديدS، بعد (U طلبت غالبية 	لبلد	U 	حلفا¨ على 
 U) %َتَقّر ،Eالقتصا�	قع 	لو	6  zلتغ	ظها%  	eيكل 	لقائم للتصنيف مع̀ 
يكوU لقطاq 	إلعال5 هيكل بديل. �سوn تقّيم 	خل�	/ 	ملكتَسبة 6 
تنفيذ، �	ستخد	 5	eيكل 	لبديل كي ُيدَ% 6 u	eيكل 	لقائم للتصنيف 
 ªلر»ي يل	 zغ q6 تنقيحـــا/ مقبلة. �تعريف جتميع بديـــل للقطا
حاجـــة بلـــد	U عديدS `} �جـــو� تعريـــف مَتّفق عليـــه ��لي< جلمع 
	لبيانا/ �حتليلها 6 هذ	 	ملجا�، �هو (مر له (�ية بالغة بالنسبة لعد� 

.U	لبلد	من  zكب

�كمـــا طلبـــت 	للجنـــة 	إلحصائيـــة 6 ��%ִדـــا 	لثالثة   -  ٩
 Y	ُيسترَشـــد 6 `جر nل� ُعقد/ 6 عا5 ١٩٩٩ فإنه ســـو	 Sعشـــر
 { 	ألعما� 	ملقبلة بشـــأU 	لتصنيـــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد باحلاجة̀ 
حتقيق 	لتقا%N بني تصنيفا/ 	ألنشـــطة 	لقائمة على 	ملســـتوw 	لد�� 
�	ملستوw 	ملتعد� 	جلنسيا/ ٥. �قد 	نعكس هذ	 6 `¢ا�، �مر	جعة، 
جتميعـــا/ بديلة، كمـــا 	نعكس، بد%جة ما، 6 	لتعريف 	ملســـتفيض 
للفئـــــا/ 	لفر�يــة 	ســـتنا�c `} (عمـــا� 	لبحث 	لـــ� ُ(جريت بالفعل 

.wبالنسبة لتصنيفا/ (خر

	ملبا� 	ألساسية للتصنيف ثاني< - 
�لغر@ من �لتصنيف �طبيعته �لف - 

�عتبا�� عامة  - ١
6 �%	ســــة 	لظو	هــــر 	القتصا�ية، ال يكــــوU من 	ملمكن   -  ١٠
 uلتحليل �تا	 �	العتبــــا%. �ألغــــر	لعناصــــر _يعها 6 	ئمــــ< (خذ 	�
	ألمــــر `} 	ختيا% عناصــــر معّينة �جتميع تلــــك 	لعناصر �فق< خلصائص 
®ــــّد�S. �على هذ	 فإU _يع 	لعمليــــا/ 	القتصا�ية 	ل� يتعّين �صفها 
} تصنيــــف منّظم. �	لتصنيفا/ هي نظا5   ̀uحتتا /	Yحصا 6 شــــكل̀ 
	للغا/ 	ملســــَتخَدمة 6 	لتخاطب بشــــأU 	لظو	هر 	ملعنيــــة �6 	لتجهيز 
	إلحصائي لتلك 	لظو	هر. �	لتصنيفا/ تقّســــم 	لبيانا/ 	إلحصائية `} 
 qل� تشكل موضو	بالنسبة للخصائص  Uإلمكا	فئا/ متجانسة بقد% 

	إلحصاY	/ قيد 	لبحث.
�	لقصد مــــن �ضع 	لتصنيف 	لصناعــــي 	لد�� 	ملوّحد   -  ١١
هو (U يكوU تصنيف< موّحدc لألنشــــطة 	القتصا�ية 	إلنتاجية. �	لغر� 
موعة من مر	تب 	ألنشــــطة 	ل�   ̄zلتصنيف هو توف	 	لرئيســــي من هذ	
ميكن 	ستخد	مها 6 َجْمع �َعْر� 	إلحصاY	/ حسب تلك 	ألنشطة. 
�eــــذ	 فإU 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد يهــــدn `} َعْر� هذ� 
	ملجموعة من مر	تب 	لنشــــاv ±يث ميكن تصنيف 	لكيانا/ حســــب 
	لنشــــاv 	القتصا�E 	لذE متا%ســــه. �حتديد مر	تب 	لتصنيف 	لصناعي 
	لــــد�� 	ملوّحد يرتبــــط 	%تباط< قوي< بطريقة تنظيــــم 	لعملية 	القتصا�ية 
6 شـــــكــل �حــــــد	/ �بالطريقــــــة 	لــــ� توَصف ֲדا هــــذ� 	لعملية 6 

	إلحصاY	/ 	القتصا�ية.
�6 هــــذ	 	لســــياp، ســــيكوU من 	ألفضــــل (U يتضمن   -  ١٢
	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد عد�c من 	ألنشــــطة مســــا�ي< لعد� 
	ألنشــــطة 	ل� قد تكــــوU موجو�U) �) ،S تضطلــــع كل �حدS `نتاجية 
 Sُتصّنف (ية �حد U) حلالة	ملمكن 6 هــــذ� 	حد فقط. �من 	� vبنشــــا
 Uيكو U) ،عملية Nملمكن، ألســــبا	نه من ) zبوضو³ 6 فئة معّينة. غ
 qالضطال	� .cملوّحد ®د��	لد�� 	لصناعي 	لتصنيف 	تب 6 	ملر	عد� 
بنشــــاv �	حد فقط قد يكوU 6 كثz من 	ألحياU متعا%ض< مع تنظيم 
 Uفإ 	هذ { 	ألنشــــطة، �بالتا� مع مما%سا/ مسك 	لدفاتر. �باإلضافة̀ 
 z6 كث Sمتوفر Uملاليــــة، ال تكو	لبيانا/ 	لبيانا/، مثل 	 q	بعــــض (نــــو
من 	ألحياU `ّال بالنســــبة للوحد	/ 	ل� تضطلع بعدS (نشــــطة، �بالتا� 
فإµا ال تكوU متجانســــة بالنسبة للنشاv 	القتصا�E. �´ة جانب Oخر 
للتجانــــس له (�ية �هــــو 	لتو£q 6 مناطق جغر	فيــــة. �هذ	 	جلانب له 
(�ية خاصة بالنســــبة لإلحصاY	/ 	إلقليمية. �على 	لرغم من (U عالقة 
 Sملبد(، عالقة ®د��	هي، من حيث  vلنشــــا	6 لتصنيف 	جلغر	جلانب 	
 Uإلحصائية. �لذلك فإ	/ 	لوحد	جلانب يؤثر على تشــــكيل 	 	هذ Uفإ

جتانس 	لوحد	/ له 	%تباv بالنشاv �باملوقع.



٥

مقدمـــة

�شــــرطا 	لتجانس �توفر 	لبيانــــا/ يتعا%ضاU 6 بعض   -  ١٣
	ألحياU (حد�ا مع 	آلخر، `� (نه كلما كانت 	لوحدS (صغر، (� (كثر 
 Yجلز	نظر 	ا . �ُيقتــــر³ (e حتما� توفر بيانا/ بالنســــبة	جتانســــ<، قّل 
�	� من هذ	 	لفصل) (U ُتحّل هذ� 	ملشــــكلة باستعما� �حد	/ xتلفة 
لإلحصــــاY	/ 	ملختلفــــة، �هي �حد	/ يتم تعريفهــــا ±يث تتألف كل 
�حدS كبــــSz من عد� من 	لوحد	/ 	ألصغــــر 	لكاملة. �نتيجة لذلك 
ميكن `جــــر	Y مقا%نا/ بني 	إلحصاY	/ 	ملختلفة ح· `�	 	ســــُتخدمت 

فيها �حد	/ xتلفة.
�Hتلف 	لتفاصيــــل 	ملطلوبة لتصنيف 	لبيانا/ حســــب   -  ١٤
 nلظر�	فاالختالفا/ 6  .U	لبلد	 nباختال Eالقتصا�	 vلنشــــا	 qنو
	جلغر	فيــــة �	لتا%$ية �6 �%جــــا/ 	لتطو% 	لصناعي �تنظيم 	ألنشــــطة 
	القتصا�ية تؤ�E `} 	ختالفا/ 6 �%جة 	إلتقاU 	ل� ترw معها شــــ· 
	لبلد	U (نه من 	لضر�%E، (� من 	ملمكن عملي<، تصنيف بياناִדا حسب 
نوq 	لنشــــاv 	القتصا�E. �مســــتوw 	لتفصيل 	لال£5 ألغر	� 	ملقا%نة 
 .sلوط	لتحليل 	لغر�  Nبصفة عامة (قل مما هو مطلو Uلد�ليــــة يكو	
�ســــوn توّضح 6 	لفصل 	لثالث كيفية 	ســــتخد	5 	لتصنيف 	لصناعي 

	لد�� 	ملوّحد لألغر	� 	لوطنية (� تكييفه eذ� 	ألغر	�.
��جه �الختال� عن �لتصنيفا� �ألخر�  - ٢

`U 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد هو تصنيف حسب   -  ١٥
 vلنشا	خلدما/. �	ليس تصنيف< للســــلع �� ،Eالقتصا�	 vلنشــــا	 qنو
 vلنشــــا	 	ل� تقو5 به. �هذ	 uإلنتا	 qما هو نو Sتباشــــر� �حــــد Eلذ	
يشــــّكل 	لصفــــة 	ملمّيزS للوحدS 	ل� ســــيجرw جتميعها، حســــب تلك 
 nلصناعا/. �(يــــة صناعة تعّر	لتكوين  w/ (خر	لصفــــة، مع �حــــد	
علــــى (µــــا ¯موعة 	لوحــــد	/ 	إلنتاجية 	ل� تعمل، (ساســــ<، 6 نفس 

	لنشاv 	القتصا�E 	إلنتاجي (� 6 (نو	q مماثلة منه.
} (نه ليس من 	ملمكن، ح· من حيث 	ملبد(،  �بالنظــــر̀   -  ١٦
مقا%نــــة 	ألنشــــطة �	ملنتجا/ بنــــدc مقابل بند فــــإU 	لتصنيف 	لصناعي 
 wمســــتو E) على uإلنتا	ملوّحــــد ال ُيقصد به قيــــا¸ بيانا/ 	لــــد�� 	
تفصيلــــي. �حتقيقــــ< eذ	 	لغــــر�، جرw �ضع تصنيــــف منفصل �هو 
 Eملركز	لتصنيف 	كل فئة 6  U) للمنتجــــا/. �مع Eملركز	لتصنيــــف 	
للمنتجا/ تصحبها `شــــا%S `} فئة 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد 
 Uلصناعي) فإ	ملصد% 	خلدما/ (معيا% 	لسلع (� 	ل� ُتنَتج فيها (ساس< 	
تصنيــــف 	ملنتجا/ يعتمد على 	خلصائص 	ملا�ية للســــلع (� على طبيعة 

	خلدما/ 	ملقدمة (	نظر (يض< 	جلزY باY من 	لفصل %	بع<).
 p%	ملوّحد ال �د� (ية فو	لــــد�� 	لصناعي 	لتصنيف 	�  -  ١٧
حسب نوq 	مللكية، (� نوq 	لتنظيم 	لقانو�، (� طريقة 	لتشغيل ��لك 
ألU هذ� 	ملعايz ليســــت eا عالقة ºصائص 	لنشاv نفسه. فالوحد	/ 
	ل� تباشــــر �	/ 	لنوq من 	لنشــــاv 	القتصا�E تصّنف 6 نفس 	ملرتبة 

مــــن 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، بصــــرn 	لنظر عما `�	 كانت 
مؤسسا/ مند¯ة ((� جزYً	 منها)، (� مالكني من 	ألفر	�، (� حكومة، 
 Sحد	� Sأل5 مكّونــــة من (كثر من منشــــأ	ملؤسســــة 	كانــــت  	� �عمــــا̀ 
 qلتحويلية تصنف حســــب نو	لصناعة 	/ 	حد� U5 ال. �باملثــــل، فــــإ)
 wلعمل يؤ�	 Uكا Yً	تقو5 به، ســــو Eلذ	لرئيسي 	 Eالقتصا�	 vلنشــــا	
باســــتخد	5 	آلال/ 	ل� تعمل بالطاقة، (� يــــؤ�w يد�ي<، (� ُيضطلع به 
6 مصنــــع (� 6 منـــــز�. �َكــــوU 	لتصنيف تصنيف< حديثــــ< (� تقليديً< 
ال ُيعت� معيا%c بالنســــبة للتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد ��لك على 
	لرغــــم من (U 	لتمييز قد يكوU مفيــــدc 6 بعض 	إلحصاY	/. كذلك 
 zلر»ي �غ	 uإلنتا	ملوّحد ال ميّيز بني 	لد�� 	لصناعي 	لتصنيف 	 Uفــــإ
 qلتصنيفا/ حسب نو	لقانو�. �	 zلقانو� �غ	 uإلنتا	لر»ي (� بني 	
	مللكية 	لقانونية (� نوq 	لتنظيم (� طريقة 	لتشغيل ميكن �ضعها بشكل 
 U) ملمكن	من � .Eالقتصا�	 vلنشا	 qلتصنيف حسب نو	مستقل عن 
يوّفر 	لتصنيف 	ملتقاطع مع 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد معلوما/ 

.Sضافية مفيد`
�بصفــــة عامة فــــإU 	لتصنيف 	لصناعي 	لــــد�� 	ملوّحد   -  ١٨
ال يفّرp بني 	ألنشــــطة 	لُسوقية �	ألنشــــطة غz 	لُسوقية. غz (نه ينبغي 
حــــدw 	خلصائص 	eامة  	لتأكيــــد علــــى (U هــــذ	 	لتمييز ال يــــز	� ميثل̀ 
لنظا5 	حلســــابا/ 	لقومية (نظا5 	حلســــابا/ 	لقوميــــة لعا5 ١٩٩٣) ٦. 
�`جر	Y حتليل لألنشــــطة 	القتصا�ية �فق< eذ	 	ملبد( له فائدS 6 (ية حالة 
¢ــــرE فيها _ع بيانا/ عن 	لقيمة 	ملضافة 6 (نشــــطة ُيضطلع ֲדا على 
(سا¸ ُســــوقي �على (سا¸ غz ُسوقي. �ينبغي عندئذ (U ُيصّنف هذ	 
	ملعيــــا% تصنيفــــ< متقاطع< مع فئا/ 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد. 
�	خلدما/ غz 	لُســــوقية تقدمها 6 معظــــم 	ألحياU منظما/ حكومية 
(� منظما/ ال ִדدn `} حتقيق 	لربح 6 ¯ا� 	لتعليم �	لصحة �	لعمل 

	الجتماعي �ما `} �لك.
�هذ	 	لتنقيح للتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد يشــــمل   -  ١٩
مر	تب لإلنتاu غz 	لتمييزE للسلع �	خلدما/ من جانب 	ألسر 	ملعيشية 
الستخد	مها 	خلا«. غU) z هذ� 	لفئا/ ال تشمل `ّال جزYً	 من 	ألسر 
 zل� تضطلع بأنشــــطة (ُسوقية (� غ	ملعيشية 	ألســــر 	 U) 	�` ،ملعيشــــية	
ُســــوقية) ميكن حتديدها بوضو³ مصّنفة 6 (جز	Y (خرw من 	لتصنيف. 
جر	Y 	لد%	ســــا/  �قــــد �ُضعت هــــذ� 	ملر	تب ألغــــر	� خاصة، مثل̀ 
	الستقصائية لليد 	لعاملة، كي تشمل 	ألسر 	ملعيشية 	ل� كاU سيصعب 
(� يتعــــذ%، لوال �لــــك، �ضعها 6 مر	تب (خــــرw للتصنيف 	لصناعي 

	لد�� 	ملوّحد.
�ألنشطة �لرئيسية ��لثانوية ��إلضافية با3 - 

عند مناقشــــة 	ألنشــــطة 	إلنتاجية 	القتصا�ية، ُيفهم من   -  ٢٠
مصطلح ”	لنشاv“ (نه عبا%S عن عملية، (E ¯موعة من 	ألعما� 	ل� 
ينتــــج عنها نوq معّين من 	ملنتجا/. �بعبا%S (خرw فإنه ميكن (U يقا� 



٦

�لتصنيف �لصناعي �لد�: �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

`نه �د¼ نشاv عند 	جلمع بني مو	%�، مثل 	ملعد	/ (� 	ليد 	لعاملة (� 
تقنيــــا/ 	إلنتاu (� 	ملنتجا/، مبا يؤ�E `} `نتاu ســــلع معّينة (� تقدمي 
 Y	%� �`جر	يتســــم بإ�خا� مو vلنشــــا	 Uفإ 	على هذ� .Sخدما/ ®ّد�
عملية `نتاجية �خر�u منتجا/. �تقليدي<، يعّرn 	لنشاv 	لو	حد بأنه 
عملية تؤ�E `} ¯موعة متجانسة من 	ملنتجا/. �	ملجموعة 	ملتجانسة 
من 	ملنتجا/ تعs، 6 هذ	 	لســــياU) ،p هذ� 	ملنتجا/ تدخل 6 `طا% 
مرتبة �(U `نتاجها هو خاصية من خصائص فئة ((كثر 	ملر	تب تفصيًال) 

.vلنشا	لتصنيف 
�قد يتكوU (حد 	ألنشــــطة، كما هــــو معّرn هنا، من   -  ٢١
عملية �	حدS بســــيطة، مثل 	لنســــج، �لكنه قد يشــــمل (يض< ¯موعة 
كاملــــة من 	لعمليــــا/ 	لفرعية 	ل� �كر/ كل عمليــــة منها 6 مر	تب 
xتلفة من 	لتصنيف. �على ســــبيل 	ملثا� فإU ُصنع ســــيا%S يعت� نشاط< 
�	حدc على 	لرغم من (U عملية `نتاجها 	ملتكاملة تشــــمل (نشطة فرعية 
 Sلك. �عال�� zغ� Uلدها	لتجميع �	للحا5 �	� S�	حلد	لســــبك �	مثل 
علــــى هذ	 فإنه `�	 ُنّظم ُصنع (جــــز	Y معّينة، مثل 	ملحركا/ (� صنا�يق 
	لتر�¸ (� 	لفر½ (� 	ألجهزS، كجزY متكامل من عملية 	لُصنع نفسها، 

.cحد	حلالة، نشاط< �	لعمليا/ بكاملها، 6 هذ� 	ُتعت� ¯موعة 
حدw 	ملؤسســــا/ منتجا/  كذلــــك فإنه عندمــــا ُتنتج̀   -  ٢٢
نتاجها 6 مر	تب xتلفة لتصنيف  µائية، �هي منتجا/ تدخل عمليا/̀ 
�	 كانت  	لنشاv، ُيفتر� (U 	ملؤسسة تقو5 بنشاv %ئيسي �	حد فقط̀ 
هذ� 	لعمليا/ 	إلنتاجية متر	بطة (� متكاملة `} حد كبz. �على سبيل 
	ملثــــا� فإنــــه `�	 كاU ¢رE `نتــــاu مضخا/ �صنا�يق تــــر�¸ �يقو5 
 Sحد	عتبا% �	ملاكينا/ ينبغي 	ملنتَجني بنفس 	لعما� (نفســــهم بســــبك 	
مــــن 	لعمليتني نشــــاط< ثانويــــ< �يكوU حتديد �لك على (ســــا¸ 	لقيمة 

	ملضافة (	نظر 	جلزY هاY من هذ	 	لفصل).
�مــــن ناحية (خرw فإنــــه `�	 جرw `نتــــاu منتَجني، (�   -  ٢٣
 v%تبا	هنا¾  Uيكو U) U�� متجانس جنب< `} جنــــب qكثــــر، من نو)
بــــني عمليا/ 	إلنتاE) ،u تكوU هذ� 	لعمليا/ منفصلة متام< بالنســــبة 
لتنظيــــم 	إلنتاu، قد ُتعت� هذ� 	لعمليا/ (نشــــطة xتلفة مع (µا متماثلة 
بالنسبة لتصنيف 	لنشاv. �على سبيل 	ملثا� فإنه `�	 (ُنتجت (قال5 ح� 
�(قال5 %صا« 6 مؤسسة �	حدS باستخد	5 ُمدخال/ xتلفة �تقنيا/ 
`نتاx uتلفة فإنه قد ُيعت� (U هذ� 	ملؤسسة متا%¸ نشاطني ��لك على 
 sال يع 	هذ� .Sحد	6 مرتبة تصنيف � Uلنشاَطني يدخال	 U) لرغم من	

(نه ¢ب، بسبب �لك، 	لتمييز بني 	لوحد	/ 	إلنتاجية 	ملختلفة.
�ينبغــــي 	لتمييــــز بني 	ألنشــــطة 	لرئيســــية �	لثانوية، من   -  ٢٤
ناحية، �	ألنشــــطة 	إلضافية من ناحية (خرw. فإنتاu 	ألنشطة 	لرئيسية 
�	لثانويــــة، 	لذE يصبح فيما بعــد منتجـــا/ %ئيســــيـــة �ثانوية، ُينتَـــج 
لبيعـــه 6 	ألســــو	p (� لتقدميــه ¯ان< (� الستخد	ما/ (خرw ال حتّد� 
 wعمليــــا/ جتهيز (خر Y	زينه لبيعه مســــتقبًال (� إلجرH مقدمــــ<، مثل

عليه. (ما 	ألنشــــطة 	إلضافية فإنه ُيضطلع ֲדا من (جل تســــهيل 	ألنشطة 
.Uلكيا	ل� ميا%سها 	لثانوية 	لرئيسية �	

 Eلذ	 vلنشا	ما هو  Eقتصا�	 Uلرئيسي لكيا	 vلنشا	�  -  ٢٥
ُيسهم بأك� قد% 6 	لقيمة 	ملضافة للكياU (� 	لنشاv 	لذE تزيد قيمته 
	ملضافة عن 	لقيمة 	ملضافة ألE نشــــاO vخر ميا%ســــه 	لكياU. �ليس من 
	لضر�%U) E ميّثل 	لنشــــاv 	لرئيســــي نســــبة ٥٠ 6 	ملائة (� (كثر من 
 vنشــــا E) ل� َتنُتج عن	ملنتجا/ 	� .Uكيا Eملضافة أل	لقيمة 	ــــا� _`
%ئيســــي تكوU منتجا/ %ئيسية (� منتجا/ ثانوية. �	ملنتجا/ 	لثانوية 
هــــي منتجا/ ُتنَتج بالضر�%S مع 	ملنتجا/ 	لرئيســــية، مثل 	جللو� 	ل� 
 Yها Yجلز	يوضح  nنا/. �ســــو	حليو	للحــــو5 بذبح 	 uتنتــــج عند `نتا
 vلنشــــا	لعملية، بتحديد 	ملما%ســــة 	لقيا5، 6 	لفصل طريقة 	 	مــــن هذ
	لرئيسي لوحدS `حصائية عند `جر	Y 	لتصنيف �فق< للتصنيف 	لصناعي 

	لد�� 	ملوّحد.
�	لنشاv 	لثانوE هو كل نشاv منفصل يؤ�µ 6 Eاية   -  ٢٦
نتــــاu منتجا/ ألطر	n ثالثة، �ال يكوU نشــــاط< %ئيســــي<   ̀{ 	ألمــــر̀ 
 S%لثانوية هــــي بالضر�	ألنشــــطة 	تج 	لبحــــث. �نو	موضــــع  Uللكيــــا
منتجــــا/ ثانوية. �غالبيــــة 	لكيانا/ 	القتصا�ية ُتنتــ¿ــــج، على 	ألقل، 

بعض 	ملنتجا/ 	لثانوية.
�ال ميكن 	لقيا5 بأنشــــطة %ئيســــية �ثانوية ��U �عم من   -  ٢٧
 Y	لشر	لتخزين �	لنقل �	لدفاتر �	إلضافية، مثل مسك 	ألنشــــطة 	بعض 
�تر�يــــج 	ملبيعا/ �	لنظافــــة �	إلصال³ �	لصيانــــة �	ألمن �غz �لك. 
�يوجد 6 كل كياU 	قتصا�E، على 	ألقل، بعض من هذ� 	ألنشــــطة. 
 Sموجو� Uلــــ� تكو	ألنشــــطة 	إلضافية هي 	ألنشــــطة 	 Uفإ 	على هذ�
بغر� �عم 	ألنشطة 	إلنتاجية 	لرئيسية لكياU ما عن طريق تقدمي سلع 
(� خدمــــا/ غz ُمَعّمرS كي يســــتخدمها، بالكامل (� 6 	ملقا5 	أل��، 

.Uلكيا	لك �
�	ألنشــــطة 	إلضافية eا عد� مــــن 	خلصائص 	ل� ميكن   -  ٢٨
بصفة عامة مالحظتها 6 	لو	قع �	ل� تساعد 6 	لتعرn عليها كأنشطة 
`ضافيــــة. فالناتج يكوU �	ئم< موّجه< �و 	الســــتهال¾ 	لوســــيط �	خل 
	لكياU �	ته �لذلك فإنه ال يســــّجل عا�S بشكل منفصل. �على 	لرغم 
من (U غالبية 	ألنشطة 	إلضافية ُتنِتج خدما/ فإU بعض 	ألنشطة 	ملنتجة 
للســــلع قد ُتعَت�، على �و 	ستثنائي، (نشطة `ضافية، غU) z 	لسلع 	ل� 
ُتنَتج على هذ	 	لنحو قد ال تصبح جزYً	 ما�ي< من ناتج 	لنشاv 	لرئيسي 
 Uإلضافية تكو	ألنشطة 	� .(هاzلســــقاال/ �غ	لُعَد� �	مثلة �لك ) من)
عا�Sً ضيقة 	لنطاp `} حد ما مقا%نًة باألنشطة 	لرئيسية 	ل� تدعمها.

�بالنظر `} (نه ال ميكن بصفة عامة (U تنجح 	لعمليا/   -  ٢٩
��U �عم من بعض 	ألنشطة 	إلضافية فإنه ال ينبغي فصل هذ� 	ألنشطة 
كي تكّوU كيانا/ منفصلة ح· `�	 كاU من 	ملمكن 	لقيا5 باألنشــــطة 



٧

مقدمـــة

	إلضافية 6 كياU قانو� منفصل (� 6 موقع منفصل �ح· `�	 توفر/ 
سجال/ منفصلة (	نظر (يض< 	جلزY �	� من هذ	 	لفصل). كذلك فإنه 
 vلنشا	عند حتديد %مز  Uحلســــبا	إلضا6 6 	 vلنشــــا	ينبغي (ّال يؤخذ 
للكياU 	لذE ُتماَ%¸ فيه 	ألنشــــطة 	إلضافيــــة. �(�ضح مثا� للكيانا/ 
	ل� ُتما%¸ (نشــــطة `ضافية هو 	ملكاتب 	إل�	%ية 	ملركزية (� ”	ملكاتب 
	لرئيســــية“. �من 	ألمثلة 	ألخــــرw `�	%	/ 	لبيع �	ملخا£U �	جلر	جا/ 
��%½ 	إلصــــال³ �®طــــا/ توليــــد 	لكهرباY �`�	%	/ 	حلســــابا/ (� 
`�	%	/ 	حلاسبا/ 	إللكتر�نية 	ل� Hد5 (ساس< 	لوحد	/ 	لرئيسية 	ل� 

تتبعها تلك 	إل�	%	/.
�طبق< للتعريف 	لو	%� 6 	لفقرS ٢٧ (عال� فإU 	ألنشطة   -  ٣٠
ضافية (لذلك فإنه 6 _يع هذ� 	حلاال/  	لتالية ال ُيمكن 	عتبا%ها (نشطة̀ 
�	 كانت تتوفر بيانا/ منفصلة بالنسبة لألنشطة، (U متُّيز �حد	/  ينبغي،̀ 

منفصلة �(U تصّنف تلك 	لوحد	/ حسب (نشطتها 	خلاصة ֲדا):
`نتاu 	لسلع (� (�	Y 	ألعما� 	ل� ُتَشّكل جزYً	 من تكوين   ( ) )
%(¸ 	ملا� 	لثابت. �نــــوq 	لوحد	/ 	ألكثر تأثرc هي 	لوحد	/ 	ل� 
تقو5 بأعما� `نشــــاY	/ حلســــاN 	لوحدS 	لرئيســــية 	ل� تتبعها تلك 
	لوحــــد	/. �هذ	 	لّنهج يّتفق مع تصنيف �حد	/ 	إلنشــــاY	/ 	ل� 
تقو5 باألعما� حلســــاֲדا 	خلا« �	ل� تتوفر عنها بيانا/ 6 	لتصنيف 

	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، ضمن صناعة 	إلنشاY	/؛
 p	ألســــو	ألك� من ناجتها 6 	 Yجلز	 qل� ُيبا	ألنشــــطة 	  (N)
على 	لرغم من 	ســــتخد	5 	لنشاv 	لرئيســــي (� 	لثانوE لذلك 	لناتج 

كاستهال¾ �سيط؛
 vلنشــــا	ما�ي< من ناتج  	Yًل� ُتصبح جــــز	لســــلع 	 uنتــــا`  (u)
 u/ 6 مؤسسة ما بإنتا	%	إل�	 wمثل قيا5 `حد ،Eلثانو	لرئيســــي (� 	
	لصنا�يق (� 	لُعَلب 	لصفيح (� ما ُيماثلها لتعبئة منتجاִדا 	خلاصة ֲדا؛

	لبحث �	لتطوير: هذ� 	ألنشــــطة ليســــت (نشــــطة عامة   (�)
 uإلنتا	لقيا5 بعمليا/ 	ســــتهالكها خــــال� 	ال ُتَقّد5 خدما/ ميكن �

	جلا%ية.
�عندما تكوU 	ألنشــــطة 	إلضافية منّظمة على �و يتيح   -  ٣١
�عم كياَنني، (� (كثر، ملؤسسة متعّد�S 	لوحد	/ فإU هذ� 	ألنشطة قد 
تشــــّكل كيان< `ضافي< مركزي<. �6 مثل هذ� 	حلاال/، �كذلك عندما 
يكــــوU هنا¾ 	هتما5 كبz بتغطية بعض 	ألنشــــطة بالكامل بغض 	لنظر 
�	 كاU يضطلع ֲדا بشــــكل مســــتقل (� بو	سطة كيانا/ 	قتصا�ية  عما̀ 
((نشطة 	حلو	سيب، مثًال)، قد يكوU من 	ملالئم �ضع تبويبا/ تكميلية. 
�من 	ملمكن لتحقيق هذ	 	لغر� (U تصّنف 	لكيانا/ 	ملساِعدS حسب 
نشاطها 	خلا« ֲדا `ضافًة `} تصنيفها حسب نشاv 	لوحدS 	ألساسية 
ضافية،  	ل� تتبعها. �بالنسبة لتصنيف �حد	/ منفصلة تضطلع بأنشطة̀ 

	نظر 	لفقرS ٩٦ (�نا�.

�ملبا�P �ملستخَدمة + �ضع �لتصنيف جيم - 
�ملعاي. �ملتعلقة باألقسا& ��ملجموعا�  - ١

تتعلــــق 	ملعايz 	لرئيســــية 	ملســــتخدمة 6 حتديد (قســــا5   -  ٣٢
�¯موعا/ 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد ºصائص (نشطة 	لوحد	/ 
	ملنِتَجة 	ل� eا (�ية حا»ة 6 حتديد �%جة 	لتماثل 6 هيكل 	لوحد	/ 
�%�	بط معّينة E) 6 	قتصا�. �	جلو	نب 	لرئيسية لألنشطة 	ل� ُ(خذ/ 
6 	العتبــــا% هي: (() طبيعة 	لســــلع �	خلدمــــا/ 	ملَنتَجة، � (N) (�جه 
	ستعما� 	لسلع �	خلدما/، � (u) 	ملو	� 	خلا5 �	لعمليا/ �تكنولوجيا 
	إلنتــاu. �عنــد حتديــد (قسا5 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، ُ(�� 
	هتمــــا5 (يض< ملجموعة من (نو	q 	ألنشــــطة 	ل� كثــــcz ما ُيضطلع ֲדا 
6 ظــــل نفس 	مللكية (� 	لســــيطرS، �لالختالفا/ 	ل� ُيحَتَمل �جو�ها 
بني 	ملؤسســــا/ فيمــــا يتعلق ±جم 	ألنشــــطة �تنظيمها �باالحتياجا/ 
	لر(»الية �	لتمويل. �كانت 	ملعايz 	إلضافية 	ل� 	سُتخِدَمت 6 حتديد 
	ألقسا5 �	ملجموعا/ هي منط 	ملر	تب عند xتلف مستويا/ 	لتصنيف 

6 	لتصنيفا/ 	لوطنية.
�فيما يتعلق بطبيعة 	لســــلع �	خلدما/ 	ملُنَتَجة، ُ(ِخَذ 6   -  ٣٣
	العتبــــا% 	لتكوين 	ملــــا�E للبنو� �مرحلة تصنيعهــــا �	الحتياجا/ 	ل� 
ُتَلبيها. �من شأU 	لتمييز بني مر	تب 	لتصنيف، من حيث طبيعة 	لسلع 
�	خلدما/ 	ملُنَتَجة، (U يوفر 	ألســــا¸ لتجميع 	لوحد	/ 	إلنتاجية �فق< 
أل�جــــه 	لتماثل �	لتر	بــــط 	لقائمة بني 	ملو	� 	خلا5 	ملســــتهَلكة �مصا�% 

	لطلب على 	لبنو� �	ألسو	p 	خلاصة ֲדا.
�	ملعايــــz 	ملتصلة Àهــــا/ 	ملعامــــال/ 	القتصا�ية (مثل   -  ٣٤
	ملؤسسا/ غz 	ملالية، �	ملؤسسا/ 	ملالية، �	حلكومة، �	ُألسر 	ملعيشية، 
} �لك) �بأنو	q 	ملعامال/ (مثل 	الستهال¾ 	لوسيط �	الستهال¾  �ما̀ 
	لنهائي، �تكويــــن %(¸ 	ملا�، �ما `} �لك) تدعم 	العتبا%	/ 	ملتعلقة 
مبرحلة تصنيع هذ� 	لبنو� �	الحتياجا/ 	ل� ُتلبيها. �من شــــأU 	ألخذ 
 zحد كب { ֲדــــذ� 	ملعايz عند حتديد 	ألقســــا5 �	ملجموعــــا/ (U ُيَعّز£̀ 
قيمة 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد عند 	لتمييز بني 	لوحد	/ 	ملِنتَجة 
�فق< ملصــــا�% 	لطلب �(ســــو	p تصريف ناجتها �عنــــد َتَعقُّب 	لر�	بط 
 .Eالقتصا�	 vلنشــــا	ملُنَتجة، �بينها �بني بقية 	/ 	لوحد	لقائمة بــــني 	
�قد 	سُتخدمت هذ� 	ملعايz (يض< 6 ترتيب 	لفئا/ �	خل 	ملجموعا/ 
�ترتيب 	ملجموعا/ �	خل 	ألقسا5، مما (w�ّ `} حتسني 	eيكل 	eرمي 

للبيانا/ 	ملرّتبة �فق< للتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد.
�	أل�£	U 	ملرجحــــة 	ُملَخّصصة ألنــــو	q 	ملعايz 	ل� ير�   -  ٣٥
�صفها (عال� Hتلف من مرتبة `} ُ(خرw. ففي عد� من 	حلاال/، مثل 
صناعة 	ألغذية، �صناعا/ 	ملنسوجا/، �	ملالبس �	ملنتجا/ 	جللدية، 
�`نتــــاu 	آلال/ �	ملعــــد	/، �صناعا/ 	خلدما/، هنا¾ تر	بط شــــديد 
 U	£�) ألنشــــطة `} حٍد � تنشأ معه مشكلة حتديد	نب 	تلف جوx بني



٨

�لتصنيف �لصناعي �لد�: �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

 Szكث Uلوســــيطة، ُ(�ِلي 6 (حيا	ملنتجا/ 	6 حالة � .zمرجحة للمعاي
	هتما5 بالغ للتكوين 	ملا�E للبنو� �ملرحلة تصنيعها. (ما 6 حالة 	لسلع 
	ل� تتسم بتعقد عمليا/ `نتاجها فإنه كانت تعطي لالستعما� 	لنهائي 
نتاجها، 6 كثz من 	ألحياU، (�لوية على  للبنــــو� �لتكنولوجيا تنظيــــم̀ 

	لتكوين 	ملا�E للسلع.
�ملعاي. �ملتعلقة بالفئا�  - ٢

كانت 	ملعايz 	ملتعلقة بطريقة جتميع 	ألنشطة 6 	ملنشآ/   -  ٣٦
�تو£يعهــــا فيمــــا بينها عنصرc (ساســــي< 6 حتديد 	لفئــــا/ (	ملر	تب 	ل� 
يتكــــوU %مزها من (%بعة (%قــــا5) 6 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد. 
�كاU 	لقصــــد مــــن هذ� 	ملعايz هــــو كفالة (U يكوU 	ســــتخد	5 فئا/ 
	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد ألغر	� 	لتصنيف 	لصناعي للمنشآ/ 
(مــــرc عملي< 6 معظم 	حلاال/، �(U تكوU 	لوحد	/ 	ل� تند%u حتت 
كل فئة متماثلة قد% 	إلمكاU 6 (نو	q 	ألنشــــطة 	ل� ُتباشرها. �فئا/ 
} (قصى حد  	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد معّرفة على �و يكفل،̀ 

ممكن، 	لوفاY بالشرطني 	لتاليني:
(U ُيَشّكل `نتاu مرتبة من 	لسلع �	خلدما/ 	ل� ُتَمّيز فئة   ( ) )

ُمَعّينة ُجّل ناتج 	لوحد	/ 	ُملَصّنفة 6 تلك 	لفئة؛
(U تشتمل 	لفئة على 	لوحد	/ 	ل� ُتنِتج 	جلزY 	ألك� من   (N)

مرتبة 	لسلع �	خلدما/ 	ل� ُتَمّيزها.
�	لشــــرv 	أل�� مطلوN لكي يتســــU) Å ُتصّنف على   -  ٣٧
�ــــو ليس له نظz، �بســــهولة 	ملنشــــآ/ (� 	لوحد	/ 	ملماثلة حســــب 
 u%لــــ� تند	/ 	لوحــــد	 Uلكــــي تكــــو� Eالقتصــــا�	 vلنشــــا	 qنــــو
حتــــت فئة معّينــــة متماثلة قد% 	إلمــــكاU. �لالطالq على شــــر³ (كثر 
تفصيــــًال لِنَســــْب 	لتجانــــس هــــذ�، 	نظر 	جلــــزY �	� من 	لفصــــل ثالث< 

(	لفقر	/ ١٢٧ - ١٣٢).
�يضع هذ	U 	لشــــرطاU حد��c لتفاصيل 	لتصنيف 	ل�   -  ٣٨
ميكن حتقيقها 6 فئا/ 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد. فهذ� 	لفئا/ 
¢ب (U ُتَحّد� من حيث جتميعا/ 	ألنشــــطة 	ل� تضطلع ֲדا 	ملنشآ/، 
عا�x 6 ،Sًتلف بلد	U 	لعا�. �قد تضطلع 	ملنشآ/ بعد� من 	ألنشطة 
 U` ·ح wخر) {` Sألنشطة من �حد	هذ�  pملختلفة؛ �سيختلف نطا	
كانت 	لوحدS ُتباشر نفس نوq 	لنشاv 	القتصا�E 	لعا5. �توجد هذ� 
 Uحد، �تكو	لو	لبلد 	خــــل 	� Sملوجو�	ملنشــــآ/ 	الختالفا/ 6 حالة 	
(كثــــر �ضوحــــ< 6 حالة 	ملنشــــآ/ 	ملوجو�S 6 بلــــد	x Uتلفة. �ينبغي 
	لتأكيــــد على (U 	ختالn تنظيم 	إلنتاu مــــن بلد `} بلد َيحو�، على 
	أل%جح، ��U 	نعكا¸ 	eيكل 6 كل بلد على حدS 6 فئا/ 	لتصنيف 

	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد.
�ثـّمة 	عتبا% %ئيسي Oخر عند تكوين 	لفئا/ 6 	لتصنيف   -  ٣٩
�%	جها. �بصفة  	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد هو 	أل�ية 	لنسبية لألنشطة 	ملر	�̀ 

 ،U	لبلد	6 معظم  Sلسائد	ألنشطة 	 q	عامة، ُتَخّصص فئا/ مستقلة ألنو
(� 	لـــ� تكوe Uا (�ية خاصة 6 	القتصا� 	لعاملي. �	ألخذ 6 	لتصنيف 
	لصناعي للبيانا/ مبر	تب معّينة عند مستوw 	لفئة �غzها من مستويا/ 
	لتصنيف، ألغر	� حتقيق 	لقابلية للمقا%نة على 	لصعيد 	لد��، كاU له 

(ثر (يض< على تو	£U 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد.
�لوحد�R �إلحصائية  - 0��

مالحظا� عامة  - ١
تصــــف 	إلحصــــاY	/ 	القتصا�يــــة (طــــر	n 	لتعامال/   -  ٤٠
	القتصا�يــــة �	لتعامــــال/ 	ل� جترE بــــني تلك 	ألطــــر	n. �6 	لو	قع 
نتاu 	لسلع  	لعملي توجد 	ختالفا/ بني 	لكيانا/ 	القتصا�ية 	لعاملة 6̀ 
�	خلدما/ ��لك مــــن حيث 	eياكل 	لقانونية �	ملحاســــبية �	لتنظيمية 
�	لتشغيلية. �لوضع `حصاY	/ تكوU متسقة فيما بني 	لكيانا/ _يعها 
�تكــــوU قابلة للمقا%نة على 	ملســــتوw 	لد�� مــــن 	لضر�%E تعريف، 
��صــــف، �حد	/ `حصائية قياســــية لتكوU مبثابــــة �حد	/ مالحظة 
جلمــــع، �جتميع، 	إلحصــــاY	/. �قابليــــة 	إلحصــــاY	/ للمقا%نة تزيد 
بد%جــــة كبSz عندما تكوU 	لوحد	/ 	لــــ� ُتجمع عنها `حصاY	e /ا 

نفس 	لتعا%يف �	لتصنيفا/.
 uتا�� Sا خصائص متعــــد�e القتصا�يــــة	لكيانــــا/ 	�  -  ٤١
 Sئق عديد	ألمــــر `} بيانــــا/ متنوعة عنهــــا ±يث ميكن تصنيفهــــا بطر	
(�ها 	لتصنيف حســــب 	لقطاq 	ملؤسســــي �حســــب 	لنشاv �حسب 
	ملنطقــــة 	جلغر	فية. �	حلاجة `} تصنيف 	لوحد	/ 	إلحصائية حســــب 
} (قصى  هــــذ� 	خلصائص تتطلب (U تكوU هذ� 	لوحد	/ متجانســــة̀ 
حٍد ممكن بالنســــبة للقطاq 	ملؤسســــي (� 	لقطاq 	القتصا�E (� 	ملوقع، 

�هو جانب له ��% ها5 6 تعريفها.
�	إلحصــــاY	/ 	القتصا�يــــة تطلبها جها/ مســــتخِدمة   -  ٤٢
جر	Y (نو	q حتليل متنوعة. �نظا5 	حلسابا/ 	لقومية هو  xتلفة من (جل̀ 
(حد 	ملجاال/ 	لرئيسية 	ل� تستخد5 فيها هذ� 	إلحصاY	/ �هو ¯ا� 
 ،wنه توجد (يض< جها/ مســــتخدمة (خر) zلــــه متطلبا/ خاصــــة، غ
�هي تشــــمل ُمحّللي 	لسياســــا/ �ُمحّللي 	ألعما� 	لتجا%ية �كذلك 
 Y	أل�	سة 	قتصا�ية لد%	ل� تستخد5 بيانا/ 	لتجا%ية نفسها 	ملشــــا%يع 	
	لصناعي �	إلنتاجية �	لنصيب 6 	لســــوp �مسائل (خرw. �بالنظر `} 
(U 	لوحد	/ 	ملختلفة �	خل (E كياU 	قتصا�E تكوU مالئمة لتجميع 
(نــــو	x qتلفة من 	لبيانا/ فإU نوq 	لبيانــــا/ 	ملطلوبة هو (يض< عنصر 

Oخر 6 تعريف 	لوحد	/ 	إلحصائية ��صفها.
�لكياناR �لقانونية  ( ) )

 n	العتر	القتصا�ية 	ملجتمعا/ للكيانا/ 	توفــــر غالبية   -  ٤٣
	لقانو� �فق< لقو	نني متّكنها من تعريف، �تســــجيل، نفسها ككيانا/ 



٩

مقدمـــة

قانونيــــة. �	لكيانا/ 	لقانونيــــة يعترn ֲדا 	لقانوU (� 	ملجتمع بشــــكل 
منفصل عن 	ألشخا« 	لذين ميلكوµا (� 	ملؤسسا/ 	ل� متلكها.

 Uيكو U) :قانو� هي كمــــا يلي Uكيا E) خصائــــص�  -  ٤٤
مالك< لسلع (� (صو�، �(U تكوU عليه خصوU)� ،5 يدخل 6 تعاقد	/. 
حدw 	ملنظمــــا/ �تدخل 6  �(يــــة شــــركة متلك، (� تديــــر، ممتلكا/̀ 
تعاقــــد	/ �حتصل على 	إلير	�	/، �تتصــــرn فيها، �حتتفظ مبجموعة 
مستقلة �كاملة من 	لسجال/ 	ملحاسبية، 	ل� تشمل حسابا/ 	أل%با³ 

�	خلسائر �	مليز	نيا/، هي مثا� لكياU قانو�.
�لوحد�R �ملؤسسية  (N)

	لوحد	/ 	ملؤسســــية هــــي 	لوحد	/ 	ألساســــية لنظا5   -  ٤٥
	حلســــابا/ 	لقوميــــة. �	لتعريفا/ 	ل� �ضعت تشــــمل _يعها تعريف 
هذ� 	لوحدS 	ألساســــية. �	لوحد	/ 	ملؤسســــية هــــي (طر	n تعامل 6 
	لنظا5 �¢ب، لذلك، (U تكوU قا�%S على 	لعمل 6 	ملجموعة 	لكاملة 

للتعامال/ كحق من حقوقها �نيابة عن نفسها.
موعا/  �	لوحد	/ 	ملؤسســــية تشــــمل (شــــخاص< (�̄   -  ٤٦
 nجتماعية يعتر	شخا« 6 شــــكل ُ(سر معيشية �كيانا/ قانونية (� )
بوجو�هــــا 	لقانــــوU (� 	ملجتمــــع بشــــكل منفصل عن 	ألطــــر	n 	ل� 
متلكها، (� تســــيطر عليها، ســــو	Yً كانت تلك 	ألطر	n (شــــخاص< (� 

.wكيانا/ (خر
�(ية �حدS مؤسســــية تكوU قا�%S على (U متلك (صوًال   -  ٤٧
�(U تعمل 6 (نشــــطة 	قتصا�ية �تكوU طرف< 6 تعامال/ مع كيانا/ 
(خــــرw. �قــــد تكوU 	لوحدS 	ملؤسســــية مالكة لســــلع (� (صو�، �قد 
 Uل� تكو	القتصا�ية 	لتعامــــال/ 	ــــا، �هي مســــؤ�لة قانون< عن eتتبا�
 w/ قانونيــــة. �تتمثل `حد	ا قــــد تدخل 6 تعاقدµ) طرفــــ< فيها؛ كما
	خلصائص 	eامة للوحدS 	ملؤسســــية 6 �جو� ¯موعة من 	حلســــابا/ 
 ،Sملجموعة للوحد	ملمكن جتميع مثل تلك 	من  Uيكو U) �) ،القتصا�ية	
�(U تكــــوU 	ملجموعة شــــاملة حلســــابا/ ماليــــة موّحــــدS �/(� ميز	نية 

لألصو� �	خلصو5.
�	القتصا� 	ملحلي يتألــــف من كامل ¯موعة 	لوحد	/   -  ٤٨
	ملؤسســــية 	ملوجو�S 6 	القتصــــا�. �تصنيف نظا5 	حلســــابا/ 	لقومية 
للقطاq 	ملؤسسي ُيَعّرÇ nسة قطاعا/ مؤسسية ال يوجد بينها تد	خل 
�	خل 	القتصا�، �هي قطاعا/ جتمع 	لوحد	/ 	ملؤسســــية على (سا¸ 

(هد	فها 	القتصا�ية ��ظائفها 	لرئيسية �سلوكها.
�6 معظــــم 	حلــــاال/ تكــــوU 	لوحدS 	ملؤسســــية كيان<   -  ٤٩
قانوني< �	حدc. غU) z بعض 	لشــــركا/ قد تكوU مؤلفة من كيانا/ 
 .wية (خر%	�  ̀Nئبية (� ألسبا	يا ضر	من مز Sقانونية ُشــــّكَلت لالستفا�
�6 هذ� 	حلاال/ فإنه ألغر	� `حصائية يكوU 	عتبا% (E كياU قانو� 

.E%ضر� zمالئم �غ zغ cمؤسسية منفصلة (مر Sحد�

�باملثل فإنه `�	 كانت شــــركة ما تقو5 بنشــــاv %ئيسي   -  ٥٠
تدعمه (نشــــطة فرعية مسّجلة ككيانا/ قانونية منفصلة ال تشكل تلك 

	ألنشطة كيانا/ مؤسسية منفصلة.
} (U تصنيــــف 	لقطاعا/ ميّيز بني 	لقطاعا/  �بالنظــــر̀   -  ٥١
 nُتعّر U) E%لضــــر�	ملنفصلة فإنه من 	ملاليــــة 	 zلقطاعا/ غ	ملاليــــة �	
�حدتاU مؤسسيتاU منفصلتاU ما �	مت 	حلسابا/ 	ملالية 	لال£مة متاحة 
لــــكل قطاq، كلما كاU �لك ممكن<، حــــ· `�	 كانت تتوفر للقطاعني 
 Uمؤسسية �كا Sل� تتصف ֲדا (ية �حد	 wألخر	خلصائص 	مع< _يع 

.Sحد	� Sما كوحدe Sجتميع حسابا/ موّحد Eر¢
�لوحد�� �إلحصائية 5 نظا& �حلسابا� �لقومية  - ٢

ُيَحّلــــل 	لوصــــف 	ملنهجــــي لالقتصــــا�، كما هــــو ممّثل   -  ٥٢
6 نظــــا5 	حلســــابا/ 	لقوميــــة، نوعــــني متر	بطني من (طــــر	n 	لتعامل 
�	لتعامال/ يتطلباU مســــتويني من مســــتويا/ 	لوحــــد	/ 	إلحصائية. 
�6 حســــابا/ 	لدخل �	إلنفاp �حسابا/ 	لتمويل 	لر(»ا� ُتستخد5 
مفاهيم 	ملؤسسة، كما ُيستخد5 تصنيف 	لقطاعا/، لتحليل 	لتعامال/ 
	ملالية. �6 حســــابا/ 	إلنتاu، ُتستخد5 مفاهيم 	ملنشأS، كما ُيستخد5 
	لتصنيــــف 	لصناعي 	لــــد�� 	ملوّحد �	لتصنيف 	ملركــــزE للمنتجا/، 

لتحليل 	لتعامال/ 6 	لسلع �	خلدما/.
�ملؤسسة  ( ) )

ُتعّرn (ية �حدS مؤسسية باعتبا%ها �حدS منِتجة للسلع   -  ٥٣
�	خلدما/ بأµا مؤسسة.

�(يــــة مؤسســــة هــــي طــــرn تعامــــل 	قتصــــا�E يتمتع   -  ٥٤
 ،E%الستثما	ملا� �	ملجاَلني 	% 6 	لقر	ا� H	 /باالستقاللية بالنسبة لعمليا
كما (µا متثل ســــلطة �مســــؤ�لية بالنســــبة لتو£يع 	ملو	%� إلنتاu 	لسلع 
نتاجي �	حد (� 6 (نشطة   ̀vملؤسســــة 6 نشــــا	خلدما/. �قد تعمل 	�

.Sنتاجية عديد`
�	ملؤسســــة هي 	ملستوw 	لذE ُيحَتَفظ عند� باحلسابا/   -  ٥٥
	ملاليــــة �حســــابا/ 	مليز	نية �ُتشــــَتق منــــه 	لتعامــــال/ 	لد�لية �موقف 

	ستثما%E ��� (عندما يكوU منطبق<) �	ملوقف 	ملا� 	ملوّحد.
�قد تكوU 	ملؤسســــة شركة ((� شــــبه شركة)، (� هيئة   -  ٥٦
} حتقيق 	لربح، (� مؤسسة غz مند¯ة. �	ملؤسسا/ 	لقابضة   ̀nال ִדد
�	eيئا/ 	ل� ال ִדدn `} حتقيق 	لربح هي �حد	/ مؤسســــية كاملة. 
 Sحد� {` zمند¯ة“ يش zمصطلح ”مؤسسة غ Uفإ wمن ناحية (خر�
مؤسســــية - �حدS (ســــرS  معيشية (� �حدS حكومية - بوصفها جهة 

منتجة للسلع �	خلدما/.
�	ملؤسســــة هي 	لوحدS 	إلحصائية 	ل� ُتَجّمع بالنســــبة   -  ٥٧
حصاY	/ مالية من (جل حســــابا/ 	لدخل �	إلنفاp �حســــابا/  eــــا̀ 



�لتصنيف �لصناعي �لد�: �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

	لتمويل 	لر(»ا� لنظا5 	حلسابا/ 	لقومية. �تصّنف 	ملؤسسا/ 6 نظا5 
	حلسابا/ 	لقومية �فق< لتصنيف 	لقطاعا/.

Tملنشأ�  (N)
يصف نظا5 	حلســــابا/ 	لقومية 	لوحدS 	إلحصائية 	ل�   -  ٥٨
ُتعــــّرn �توصــــف ألغر	� 	إلحصــــاY	/ (� `حصــــاY	/ 	إلنتاu بأµا 
	ملنشــــأS. �ُتَعّرn 	ملنشأS بأµا مؤسســــة موجو�S، (� جزY من مؤسسة 
موجــــو�S، 6 موقــــع �	حد �ُيضطلــــع فيها بنشــــاv `نتاجي غz فرعي 
�	حــــد فقط (� ميثل فيها 	لنشــــاv 	إلنتاجي 	لرئيســــي 	جلزY 	ألك� من 

	لقيمة 	ملضافة.
�	لتصنيــــف 	لصناعي 	لــــد�� 	ملوّحد ُمصّمــــم لتجميع   -  ٥٩
 /	Yجتميع̀ حصا� uإلنتا	ل� متا%¸ (نشطة مماثلة بغر� حتليل 	/ 	لوحد	
	إلنتــــاu. �على 	لرغم من (نه من 	ملمكن (U تصّنف 	ملؤسســــا/ على 
حســــب (نشطتها 	لرئيسية باستخد	5 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد 
�ُتجّمــــع 6 صناعــــا/ فإنه مــــن 	ملحتمل (U تكــــوU 	لصناعا/ 	لناجتة 
غz متجانســــة بد%جة كبSz عندما تكوU للمؤسســــا/ (نشــــطة ثانوية 
 E%لضر�	ألساســــية. �لذلك يصبــــح من 	عن (نشــــطتها  czتلف كثH
تقســــيم 	ملؤسســــا/ 	لكبSz �	ملعّقدS `} �حد	/ (كثر جتانســــ< ±يث 
 U(�ية خاصة عندما تكو 	ذe� .اe بالنسبة uإلنتا	ميكن جتميع بيانا/ 
نســــبة كبSz من 	لقيمة 	ملضافة لالقتصا� (� لصناعا/ معّينة قد نتجت 

.Szمن مؤسسا/ كب
�علــــى 	لرغم من (U تعريف 	ملؤسســــة يتيــــح 	إلمكانية   -  ٦٠
الحتما� �جو� نشاv ثانوE �	حد، (� (كثر، ¢رE تنفيذ� فإنه ينبغي 
(U تكوU تلك 	ألنشــــطة �	/ نطاp ضيق مقا%نًة بالنشــــاv 	لرئيســــي. 
�`�	 كانــــت لنشــــاv ثانوE �	خل مؤسســــة ما نفس (�يــــة، (� تقريب< 
 zشبيهة `} حٍد كب Uتكو Sلوحد	 Uلرئيســــي فإ	 vلنشــــا	نفس (�ية، 
بوحدS ®لية َيِر� �صفها (�نا�. �ينبغي (U ُتقّسم 	لوحدS `} تقسيما/ 
فرعيــــة ±يــــث ُيعاَمل 	لنشــــاv 	لثانــــوE على (نه ¢ــــرE 	الضطالq به 
 vفيها بالنشا qالضطال	 Eل� ¢ر	 Sملنشــــأ	منفصلة عن  Sخل منشــــأ	�
 Sفرعي ما منشأ vيشكل نشا Uال يسمح بأ Sملنشأ	لرئيسي. �تعريف 	

6 حد �	ִדا.
�6 حالــــة غالبيــــة 	ملشــــا%يع 	لتجا%يــــة صغــــSz 	حلجم   -  ٦١
�متوســــطة 	حلجــــم يكوU هنا¾ تطابق بني 	ملؤسســــة �	ملنشــــأS ��لك 
 Eملوصوَفني (عال� ســــيجر	ملختلَفني 	لبيانا/ 	نوعي  U) لرغم من	على 
جتميعهمــــا لــــكل منهما. �	ملؤسســــا/ 	لكبSz �	ملعّقــــدS 	ل� تعمل 6 
(نشــــطة عديدS تدخــــل 6 صناعا/ xتلفة مــــن 	لصناعا/ 	ل� تر� 6 
 Sمكّونة من (كثر من منشأ Uملوّحد ســــتكو	لد�� 	لصناعي 	لتصنيف 	
�	حدS شــــريطة (U يكوU من 	ملمكن (U حتّد� بالدقة 	جلغر	فية 	ملطلوبة 

�حــــد	/ `نتاجيــــة (صغر �(كثر جتانســــ< يكوU من 	ملمكــــن (U ُتجّمع 
.uإلنتا	ا بيانا/ عن e بالنسبة

�	لبيانــــا/ 	ل� يتعّين جتميعها بالنســــبة ملنشــــأS معّينة eا   -  ٦٢
عالقة باألنشطة 	إلنتاجية للمنشأS. �هذ� 	لبيانا/ تشمل ما يلي:

	لبنو� 	ملشمولة 6 حساN 	إلنتاu �حساN توليد 	لدخل،   ( ) )
مثل عائد	/ بيع 	لسلع �	خلدما/ �_يع 	لتكاليف �	/ 	لصلة مبا 6 
�لك (جو% 	لعاملــــني، �	لضر	ئب على 	إلنتاu �	لو	%�	/، �	لدعم، 

�	الستهال¾، �فائض تشغيل معقو�؛
`حصاY	/ (عد	� 	لعاملني �(نو	q 	لعاملني �عد� ساعا/   (N)

	لعمل؛
�	أل%�  	ملســــتخد5  	ملــــا�   ¸)% قيمــــة  تقديــــر	/   (u)

	ملستخَدمة؛
تقديــــر	/ 	لتغz	/ 	ل� (جريــــت 6 	ملخز�نا/ �`_ا�   (�)

تكوين %(¸ 	ملا� 	لثابت.
�صف �لوحد�� �إلحصائية  - ٣

يتألــــف 	ملجتمــــع 	إلحصائي للكيانــــا/ 	القتصا�ية من   -  ٦٣
مؤسسا/ كبSz �معقدS تعمل 6 	لعديد من 	ألنشطة 	ملختلفة 	ملتكاملة 
 �) ،Sفية عديد	قع جغر	ֲדا 6 مو qالضطال	ل� ميكن 	فقي< (� %(سي< �)
من تلك 	ملو	قع، �مؤسسا/ صغSz تعمل 6 نشاv �	حد (� 6 (نشطة 

قليلة للغاية ُيضطلع ֲדا 6 موقع جغر	6 �	حد (� من �لك 	ملوقع.
�توجد 6 	ملؤسســــا/ �حــــد	/ `نتاجية تضطلع فيها،   -  ٦٤
(� منها، بالنشــــاv 	القتصا�E 	ملتمثل 6 `نتاu ســــلع �خدما/. �يتم 
	إلنتاu، عا�Sً، 6 موقع معّين - مثًال منجم (� مصنع (� مز%عة. �من 
ناحية (خرw فإU نشــــاv خدما/ 	إلنتــــاu قد ُيجرw من موقع معّين. 
 .Eملشــــتر	ملصنع `} 	ملز%عة (� 	بة 	ملنتج من بو	لنقل تنقل 	خدمــــا/ �
�قد تنقل خدما/ 	لنقل (يض< %كاب< من مكاO {` Uخر. �على 	لرغم 
من (U خدما/ 	لنقل ُتقّد5 بو	ســــطة شــــبكة تعمــــل 6 منطقة جغر	فية 
�	سعة فإنه ُيفتر� (U 	خلدمة تبد( من موقع معّين. �باملثل فإU خدما/ 
 U) لالســــلكية ُتنَســــب `} موقع معّين ُيفتر�	لســــلكية �	التصاال/ 	
	خلدمــــة تؤw�ّ منه ��لك على 	لرغم من (µا هي (يض< تقّد5 عن طريق 
 w�ّسعة. �قد تؤ	فية �	شــــبكة سلكية (� السلكية تغطي مســــاحة جغر
للعميــــل خدمــــا/ معّينة 6 نفس 	ملوقــــع 	لذE يتم `نتاجهــــا فيه، مثل 
 ،wهنا¾ خدما/ (خر U) zئية معّينة. غ	إلقامة �خدما/ غذ	خدما/ 
مثل خدما/ 	الستشا%	/ 	eندسية يكوU منشؤها 6 موقع معّين ميكن 

(U ُتنقل منه `} موقع 	لعميل.
�	حلاجـــة `} �صـــف 	لوحد	/ 	إلحصائية تنشـــأ 6   -  ٦٥
حالـــة 	لكيانا/ 	القتصا�ية 	لكبSz �	ملعقدS 	ل� تكوU 	ألنشـــطة 	ل� 
تعمل فيها تلـــك 	لوحد	/ �	خلة 6 فئا/ xتلفة للتصنيف 	لصناعي 

١٠



١١

مقدمـــة

	ملوّحـــد (� 6 حالة ما `�	 كانت 	لوحـــد	/ 	إلنتاجية تقع 6 مناطق 
جغر	فية xتلفة.

�6 	لكيانــــا/ 	لكبSz �	ملعّقــــدS، ُتجّمع 	لوحد	/ 	ل�   -  ٦٦
يتــــم 	إلنتاu فيها (� منها، ألغــــر	� 	لتنظيم �	إل�	%� S	Hا� 	لقر	%	/، 
6 هيــــاكل هرميــــة. �	لوحد	/ 	لتنظيمية �	/ 	ملســــتوw 	ألعلى متلك 
	لوحد	/ 	إلنتاجية �	/ 	ملستوw 	أل�¥ 	ل� يتم عندها 	Hا� 	لقر	%	/ 
	ملتعلقــــة باإلنتــــاu (� 	ل� يتحقــــق عندها 	إلنتاu، (� تســــيطر عليها (� 
تديرهــــا. �مــــن 	ملمكــــن (U يوضع هيــــكل (E كياU 	قتصــــا�E �فق< 
 Uلتشــــغيلية. �قد يكو	لوظيفية (� 	لقانونية (� 	فية (� 	جلغر	للخصائص 
للكياU 	القتصا�E هيكل �	حد (� عدS هياكل من (جل تنفيذ �ظائف 

xتلفة (� لتحقيق (غر	� xتلفة.
�	%S 	لشــــؤ�U 	ملالية   ̀Sلكيانــــا/ تتــــم عــــا�	6 هــــذ� �  -  ٦٧
 S%	�  ̀wتنظيمي (على من مســــتو wعلى مســــتو E%لتجــــا	 qللمشــــر�
 Sًلتجا%ية تعكس عا�	ملحاسبية للمشا%يع 	لُنظم 	إلنتاجية. �	لعمليا/ 	
هذ	 	eيكل 	إل�	%E بإظها% تسلسل 	ملسؤ�لية 	إل�	%ية بالنسبة لعمليا/ 
	ملشر�q 	لتجا%E. �	حلســــابا/ 	ملطلوبة لدعم �ظائف 	إل�	%� S	Hا� 
 wبالنســــبة ملستو Sًكانت مالية (� `نتاجية، ُتَنّفذ عا� Yً	/، ســــو	%	لقر	

	ملسؤ�لية 	إل�	%ية 	ملناظر.
 nــــا (يضــــ< هيــــكل قانو�؛ �هــــي ُتعّرe /ملؤسســــا	�  -  ٦٨
�ُتسّجل نفسها من حيث 	لوحد	/ 	لقانونية من (جل ملكية 	ألصو�. 
�هــــذ� 	لوحــــد	/، (� ¯موعا/ 	لوحــــد	/، 	ملكّونة قانون< تشــــكل 
	لقاعدS 	لقانونية للمشر�q 	لتجا%E. �(ية مؤسسة تستمد 	ستقالليتها 
من 	مللكية 	ملشتركة ملو	%�ها �من 	لسيطرS 	ملشتركة على تلك 	ملو	%�، 
بغــــض 	لنظــــر عن عد� 	لوحد	/ 	لقانونية 	ل� تســــّجل تلك 	ملو	%� 6 
`طا%ها. �هذ� 	لوحد	/ تقّد5 عا�Sً `} ســــلطا/ 	إلير	�	/ 	حلكومية 
`قر	%	/ ضر	ئبية للشــــركا/ بالنســــبة للوحــــد	/ 	لقانونية 6 هيكلها 
	لقانو�. �قد َتســــتخد5 هذ� 	ملؤسسا/ نفس 	لوحد	/، (� �حد	/ 
�	%ية (خرw مثل ســــد	� 	ألجــــو% (� ضر	ئب 	لقيمة  xتلفــــة، ألغر	�̀ 

	ملضافة `} 	لسلطا/ 	حلكومية.
�6 	ملؤسســــا/ 	لصغــــSz تكــــو U	eيــــاكل 	لتشــــغيلية   -  ٦٩
 Sموجو� Uا قــــد تكوµ` بل ،Uألحيا	من  zلقانونيــــة متطابقــــة 6 كث	�
6 �حدS �	حدS. �بالنســــبة للمؤسســــا/ 	لكبSz، قــــد يكو U	eيكل 
	لتشغيلي xتلف< عن 	eيكل 	لقانو�، �يكوU متفق< معه فقط على (على 
مستوw 6 	ملشر�q 	لتجا%E. �6 هذ� 	حلاال/، قد تكوU 	لوحد	/ 
	لتنظيمية �	إلنتاجية للهيكل 	لتشــــغيلي للمؤسســــة xتلفة عن �حد	/ 

هيكلها 	لقانو�.
 Szلكب	ملؤسســــية 	/ 	إلحصائيــــة للوحد	/ 	لوحــــد	�  -  ٧٠
�	ملعّقدS قد يتم �صفها من خال� عملية ُيشــــا% `ليها بأµا عملية حتديد 
	ملالمح. �حتديد 	ملالمح ُيَعّرn 	ملؤسســــة �هيكلهــــا 	لقانو� �هيكلها 

	لتشــــغيلي �	لوحــــد	/ 	إلنتاجيــــة �	لتنظيميــــة 	ل� ُتســــتخد5 لتحديد 
	لوحد	/ 	إلحصائية. �	ملؤسســــة �	ملنشآ/ 	ل� تتكوU منها 	ملؤسسة 
تصبــــح، مبجر� حتديدهــــا، 	لوحــــد	/ 	إلحصائية 	ل� تشــــّكل 	eيكل 
	إلحصائي. �6 �صف 	eيــــكل 	إلحصائي قد يتم جتاهل 	ملجموعا/ 
	لوظيفيــــة (� 	ملجموعا/ 	ألخــــر 6 w	eيكل 	لتنظيمــــي �ُيعا� جتميع 
	لوحــــد	/ 	ل� يتألف منها �لك 	eيكل كي تشــــكل �حد	/ 	eيكل 
	إلحصائــــي. �بالنســــبة للمؤسســــا/ 	ملكّونة من منشــــآ/ متعد�S قد 
ال يكــــو U	eيكل 	إلحصائي متفق< مع 	eيكل 	لقانو� 	لذE ُســــّجلت 

فيه ملكية 	ألصو�.
 Uفإ Eالقتصا�	ُ�كر بالنســــبة للتحليل  U) كما ســــبق�  -  ٧١
 uالقتصا� �تا	منها  Uل� يتكو	/ 	القتصا�ية للوحد	ألنشطة 	صف �
`} نوعني من 	لبيانا/: (() 	إلحصاY	/ 	ملالية منّظمة حسب 	لقطاعا/ 
حصــــاY	/ 	إلنتاu ُمصّنفة   ̀(N)� ؛wألخر	لقطاعــــا/ 	ملؤسســــية (� 	
حسب 	لصناعة، �6 بعض 	لبلد	U حسب 	ملنطقة 	جلغر	فية. �	لبيانا/ 
تكوU مطلوبة، عا�Sً، بالنســــبة لألنشــــطة 	ل� ُيضطلع ֲדا �	خل 	حلد�� 
	ملحلية (� من �	خلها. �نوعا 	لبيانا/ مطلوباU بشــــكل منفصل، كما 
(µمــــا مطلباU كجزY متكامل من نظا5 	حلســــابا/ 	لقومية. �على هذ	 
فإU هنا¾ حاجة `} �صف �حَدتني `حصائيتَين (ساســــيتَين: 	ملؤسسة، 
 (vلنشا	 Sحد� qنو �)) Sملنشــــأ	ملالية، �	 /	Yإلحصا	من (جل جتميع 

.uإلنتا	 /	Yمن (جل جتميع `حصا
�	إلحصــــاY	/ 	القتصا�يــــة تعتمــــد علــــى 	لســــجال/   -  ٧٢
	ملحاســــبية للمشــــر�q 	لتجا%E. �	لســــجال/ 	ل� ُيحتفــــظ ֲדا لدعم 
عمليــــة 	Hا� 	لقر	%	/ 	ملالية �من (جــــل 	إل�	%S �	ملر	قبة توّفر 	لبيانا/ 
 Sملوّحد	حلسابا/ 	لسجال/ تشمل 	ملالية. �هذ� 	 /	Yملطلوبة لإلحصا	
 wملســــتو	هو  	خلصو5. �هذ	ألصو� �	نيا/ 	خلســــائر �ميز	لأل%با³ �
 uل� �تا	لبيانا/ 	لبيانا/ هي 	تلك  Uملؤسسة أل	توصف عند�  Eلذ	

.Sلوحد	ألمر `} جتميعها من (جل 	
�6 كثz من 	ألحياU تكوU 	إل�	%S �حسابا/ 	لتكاليف   -  ٧٣
هي مصــــد% 	ملعلوما/ 	ملتعلقة بإحصــــاY	/ 	إلنتاu �`حصاY	/ �خل 
	ليد 	لعاملة. فهذ� 	حلســــابا/ تسجل 	لعائد	/ 	لتشغيلية 	ملتحّصلة من 
بيع 	لســــلع �	خلدما/، �ما يرتبط ֲדا مــــن تكاليف �(جو% �مرتبا/، 
�كذلك 	الســــتهال¾ �(%با³ 	لتشغيل. �مستوw 	الستقاللية سيحّد�، 
 Sمتوفر Uل� ستكو	لبيانا/ 	لتنظيمي للمؤسســــة، طبيعة 	يكل e	 خل	�
بالنســــبة للوحدS. �	لبلــــد	U 	ل� تو� 	هتمام< (ك� للمســــتوw 	ألعلى 
من 	ســــتقاللية 	لوحــــدS، من حيث عملية صنع 	لقــــر	%، �ليس للموقع 
 .vلنشا	 qنو S5، �حد	ســــتخد	قد تفّضل �صف، � v6 للنشــــا	جلغر	
�هــــذ	 هو ما �د¼ بصفة خاصة `�	 كانت 	لبلد	U غz مهتمة بتجميع 
 zلوطنية. غ	 U�� فية	جلغر	بالنسبة للمناطق  uشــــاملة لإلنتا /	Yحصا`
(نه `�	 كاU مطلوب< (U تكوU `حصاY	/ 	إلنتاu على �%جة كبSz من 



١٢

�لتصنيف �لصناعي �لد�: �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

 Uتكو Sُتوصف (صغر �حد U) E%لضر�	من  U6 سيكو	جلغر	لتفصيل 	
متجانســــة `} (قصى حــــد ممكن من حيث 	لنشــــاv �	ملنطقة 	جلغر	فية 
�يكــــوU مــــن 	ملمكن (U ُتجّمع، (� ُتقّد%، 	لعائــــد	/ 	ملتحصلة من بيع 

	لسلع �	خلدما/، �كذلك 	لتكاليف �	لقيمة 	ملضافة �	/ 	لصلة.
�	 كا U	eيكل 	لقانو� �	eيكل 	إلحصائي  �6 حالة ما̀   -  ٧٤
	لقائَمني على (سا¸ �حد	/ `نتاجية غz متطابَقني ستكوU 	لوكاال/ 
} (U ُتنّظــــم 	eيكل 	إلحصائي �ُتجّمــــع 	لبيانا/  	إلحصائيــــة ±اجــــة̀ 
مبســــاعدS عمليا/ 	ســــتقصائية. �قد يكو U	eيكل 	لقانو� مكون< من 
ّال ألغر	� ضر	ئبية ال تنطبق بأE شــــكل  نشــــاÈها̀  �حــــد	/ � يتــــم̀ 
من 	ألشــــكا� على غر� متثيل 	لوحد	/ 	ملنِتجة 6 	ملؤسســــة. غz (نه 
`�	 كاU 	العتما� على 	لســــجال/ 	لضر	ئبية (مــــرc ضر�%ي< للحصو� 
} (U ُتكّمل  �	 كانــــت هنــــا¾ حاجــــة̀  علــــى 	لبيانــــا/ 	ملطلوبــــة، (�̀ 
بيانا/ �%	سا/ 	ســــتقصائية ببيانا/ ضر	ئبية، سيتعّين على 	لوكاال/ 
	إلحصائيــــة (U تقّر% ما `�	 كانت قا�%S على 	لتوصل `} طريقة لوضع 
خريطة للهيكل 	لقانو� �	إلحصائي للمؤسسة (� ما `�	 كانت تفّضل 

(U تستخد 5	eيكل 	لقانو�، 	نتقائي<، كبديل للهيكل 	إلحصائي.
 uل� �تا	/ 	لوحد	إلحصائي يصف، ��ّد�، 	يكل e	�  -  ٧٥
} جتميــــع بيانا/ عنها. غz (نه قد يتعّين (U ُتجمع 	لبيانا/ من  	ألمــــر̀ 
�حد	/ �	/ مســــتوw (على (� (�¥، �عندئٍذ توصف تلك 	لوحد	/ 
بأµا كيانا/ جلمع 	لبيانا/. �مع تز	يد 	لعوملة حتتفظ بعض 	ملؤسسا/ 
 wملستو	جلنســــيا/ بســــجال/ ®اســــبية متكاملة على 	 Sملتعد�	لعاملية 	
	لعاملي (� 	ملستوw 	إلقليمي، �(صبح من 	لصعب بشكل متز	يد فصل، 
�	ســــتخر	u، حســــابا/ كاملة جلميع 	ألنشــــطة 	ل� ُيضطلع ֲדا �	خل 
كل 	قتصــــا� ®لي ��U 	حلصــــو� على 	لبيانا/ من 	ملكتب 	لرئيســــي 
(� 	إلقليمي للمؤسســــة 	لعاملية. �عز� قيمة 	إلنتاu �	لقيمة 	ملضافة `} 
	القتصــــا�	/ 	ملحلية هو (مر معّقد بصفة خاصة عندما تعتمد مؤسســــة 
عامليــــة على `نتاu يتحقــــق 6 	قتصا�	/ ®لية xتلفــــة �تقو5 بتجميعه 
6 �	حــــد من تلــــك 	القتصــــا�	/، É تقو5 بعمليا/ 	إل�	%S �مســــك 
	حلسابا/ ملر	كز 	لتو£يع 6 	القتصا�	/ 	ملختلفة بو	سطة قسم منفصل 
يتبــــع 	ملؤسســــة 	لعاملية. �قد تقو5 	ملؤسســــة، 6 	ملقا5 	أل��، مبســــك 
ســــجال/ ®اســــبية منفصلة جلميع (نشــــطتها 	إلنتاجية �_يع (نشــــطة 
	لتو£يــــع 	خلاصــــة ֲדا 6 _يع 	القتصــــا�	/ 	ل� تعمل فيهــــا، É تقو5، 
فيما بعد، بتنســــيب 	لعائد	/ �	لتكاليف لــــكل 	قتصا� ®لي ألغر	� 

تقدمي 	إلقر	%	/ 	لضريبية `} سلطا/ 	إلير	�	/.

�الختالفا� �لوطنية �تطبيق �لوحد�� �إلحصائية  - ٤
`U مفهو5 	ملنشــــأS ¢مع بني ُبعد يتعلق بالنشــــاv �ُبعد   -  ٧٦
 Uلقائل بأ	 �	الفتر	 { يتعلــــق باملنطقــــة 	ملحلية. �هذ	 	ملفهو5 يســــتند̀ 
 vلنشا	إلحصائي هو جتميع بيانا/ ُمصنفة حسب 	ل�نامج 	من  nدe	

�حســــب 	ملنطقة 	جلغر	فية. غz (نه من 	ملمكن (U ُيســــتخد5 	لتصنيف 
 /	zملتغ	من بينها  Sعديد /	zملوّحد لتصنيف متغــــ	لد�� 	لصناعــــي 	
ليها لتحليــــل 	إلنتاu �	أل�	Y 	لصناعي. �لدw ±ث  	لــــ� توجد حاجة̀ 
	eيكل 	ملحاس� ª	eيكل 	لتشغيلي للمؤسسا/ من 	ملمكن (U يتبّين (نه 
توجد �حد	/ `نتاجية على مســــتويا/ جتانس xتلفة بالنسبة لألنشطة 
�	لدقة 	جلغر	فية �(U تلك 	لوحد	/ قد تكوU مناســــبة لتجميع بيانا/ 
عــــن متغz	x /تا%S، مثل عد� 	ألشــــخا« 	ملســــتخَدمني، بل لتجميع 
`حصــــاY	/ عــــن 	إلنتاu ألU _يع 	ملعلوما/ 	لال£مة بالنســــبة لتحديد 

.Sمتوفر Uتكو Åا معe مالمح للتشغيل
�6 حني (نه قد يكوU من 	ملســــتصوU) N حتّد� بشكل   -  ٧٧
كامل 	لوحد	/ 	إلحصائية 	ملمكنة، �تعا%يفها من 	لناحية 	لنظرية �6 
تطبيقــــا/ `حصائية فعلية، �(U ُيحّد� (يض< �صفها، �	ســــتخد	مها 6 
(شــــكا� xتلفة جلمع 	لبيانا/ 	إلحصائية، ¢ــــب `�%	¾ (نه من 	ملتعذ% 
	لقيا5 بذلك على 	ملســــتوw 	لعاملي بطريقة تســــمح بتطبيقها على 	لفو% 
E) 6 بلــــد معيّــــن. �هنا¾ 	لعديد من 	لعو	مل 	لــــ� eا ��% 6 تعريف 
(فضل 	لوحد	/ 	إلحصائية لشــــكل معّين من (شــــكا� _ع 	لبيانا/، 
�هــــي عو	مــــل من بينها هيــــكل 	لنظا5 	لقانو� 6 بلــــد ما، مبا 6 �لك 
	للو	ئح 	ملتعلقة بتنظيم 	ملشــــا%يع 	لتجا%ية، �	eيــــكل 	ملعّين للصناعا/ 
 wملســــتو	لغر� �	لصلة، �	/ 	لبيانا/ �	ع _ Nلصلة، �(ســــلو	 /	�
	ملســــتهدn جلمع 	لبيانــــا/، �ما `} �لك. �نظا5 	حلســــابا/ 	لقومية 
يناقش ¯موعة (�سع نطاق< للوحد	/ 	إلحصائية 	ل� ميكن 	ستخد	مها 
كنما�u، �لكن ميكن (يض< تعديلها ألسباN تتعلق باخلصائص 	لقومية 
��فق< ألســــلوN _ع 	لبيانا/ 	ملتبع. 	نظر 	لفصل ”خامس<“ من نظا5 

	حلسابا/ 	لقومية لعا5 ١٩٩٣ لالضطالq على مزيد من 	ملعلوما/.
تصنيف �لوحد�R �إلحصائية ها3 - 

مباCD توجيهية عامة  - ١
ير� 6 	لفقر	/ 	لتالية عد� من قو	عد 	لتفسz 	لعامة 	ل�   -  ٧٨
قــــد تكوU مفيدS عند تصنيف �حد	/ `حصائيــــة (كثر تعقيدc. �جتد% 
مالحظة (U 	ملالحظا/ 	لتفسzية 	ملتعلقة ببعض (جز	Y �(قسا5 	لتصنيف 

	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد تشz (يض< `} كيفية معاجلة هذ� 	حلاال/.
�تصنيــــف 	لنشــــاv لكل �حــــدS حتّد�� فئــــة 	لتصنيف   -  ٧٩
 wلرئيســــي، (� مد	 vلنشــــا	ل� يقع فيها 	ملوّحــــد 	لــــد�� 	لصناعــــي 	
	ألنشــــطة، للوحــــدS. �يتعّين عند تصنيف �حدS مــــا (U ُيصرn 	لنظر 
عن 	ألنشــــطة 	لثانوية �	ملســــاعدS. �من 	ملمكن (U حتــــّد� بصفة عامة 
	ألنشــــطة 	لرئيسية من 	لســــلع 	ل� تقو5 	لوحدS ببيعها، (� شحنها، (� 
} مستهلكني Oخرين.   ̀�) w/ (خر	حد� { من 	خلدما/ 	ل� تقّدمها̀ 
�ينبغي (U ُتســــتخد5 	أل�صاn �	ملالحظا/ 	لتفسzية للفئا/ 	لفر�ية 
6 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد 6 حتديد 	ألنشــــطة 	ل� تّنفذ من 



١٣

مقدمـــة

حيث فئا/ 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد باســــتخد	5 هيكل 	لناتج 
.uإلنتا	ملدخال/ �عملية 	ضافة `} هيكل `

�مــــن 	لناحية 	ملثالية ينبغي (U ُيحّد� 	لنشــــاv 	لرئيســــي   -  ٨٠
للوحدS باإلشا%S `} 	لقيمة 	ملضافة للسلع 	ملباعة (� 	خلدما/ 	ملقّدمة. 
�6 كثــــz من 	ألحياU يكوU متعذ%c 6 	لو	قــــع 	لعملي 	حلصو� على 
	ملعلوما/ 	ملتعلقــــة بالقيمة 	ملضافة ملنتجا/ فر�ية. �لذلك فإنه يوصى 
بأU �ّد� 	لنشــــاv 	لرئيســــي 6 مثل هذ� 	حلاال/ كتقريب باستخد	5 

معايz (خرw مثل:
} 	لسلع �	خلدما/   ̀wُيعز Eلذ	 Sإل_ا� للوحد	لناتج 	نسبة   •

	ملرتبطة ֲדذ� 	ألنو	q من 	لنشاv؛
قيمة 	ملبيعا/ من ¯موعا/ 	ملنتجا/ تلك؛  •

 q	ألنو	لعاملني 6 هذ� 	ألشخا« 	لعمالة على حسب نسبة 	  •
.vلنشا	ملختلفة من 	

�قد تنشــــأ حاال/ تكوU فيها ِنَسب كبSz من 	ألنشطة   -  ٨١
	لــــ� تضطلع ֲדا �حدS مــــا مد%جة 6 (كثر من فئــــة �	حدS من فئا/ 
	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد. �قد تنتج هذ� 	حلاال/ عن (نشــــطة 
 �) ،Nألخشــــا	بنشــــر  Uملقتر	ألشــــجا% 	لر(ســــي، مثل قطع 	لتكامل 	
	ألنشــــطة 	ل� جترw 6 حــــو� خلط 	لطمي �	ملقترنة باألنشــــطة 	ل� 
جترw 6 مصنع للطوN؛(� 	لتكامل 	ألفقي ألنشطة ال ميكن جتميعها 6 
�حد	/ `حصائية منفصلة، مثل صناعة 	لصال� �	جللو� 6 	ملجا£%، (� 
	جلمع بني (ية (نشطة ال ميكن فصلها على مستوw 	لوحدS 	إلحصائية. 

�6 هــــذ� 	حلــــاال/، ينبغــــي (U ُتصّنف 	لوحدS على حســــب 	لقو	عد 
	لو	%�S (�نا�.

معاجلة �ألنشطة �ملختلطة  - ٢

معاجلة �ألنشطة �ملتعد�T �ملستقلة  ( ) )
`�	 كانــــت �حدS ما تعمل 6 عدS (نو	q من 	ألنشــــطة   -  ٨٢
	ملســــتقلة �لكن 	لوحدS نفســــها ال ميكن جتميعها 6 �حد	/ `حصائية 
 q	ملخابز مقترن< بصنع (نو	صنع منتجا/  Uمنفصلــــة (مثًال، عندما يكو
	لشوكوالتة)، ينبغي (U ُتصّنف 	لوحدS 6 فئة 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 
	ملوّحد 	ل� eا (ك� نصيب 6 	لقيمة 	ملضافة ��لك باســــتخد	5 طريقة 
} (سفل“. �6 هذ� 	حلالة ينبغي (U �ّد� (�ًال (على  ”	لتد%u من (على̀ 
 wمستو) Uأل�نيا	 Uلتصنيفا	 É ،(حد	لو	لرقم 	 wمستو) تصنيف مالئم
	لرقمني �مستوw 	لثالثة (%قا5)، �(خcz 	لفئة (مستوw 	أل%بعة (%قا5). 
�`�	 تعذ% حتديد 	لقيمة 	ملضافة لألنشــــطة �	/ 	لصلة ميكن 	ســــتخد	5 
	لتقريبا/ 	لو	%�S (عال� شريطة (U يكوU هنا¾ 	تساp 6 تطبيقها على 

	ألنشطة 	ملختلفة.
�قد حتّد� طريقة ”	لتد%u من (على `} (سفل“ نشاط<   -  ٨٣
ما على (نه هو 	لنشاv 	لرئيسي للوحدS مع (U هذ	 	لنشاv ال ميثل (ك� 
نصيب `_ا� للقيمة 	ملضافة. غU) z هذ	 	لنهج يضمن 	تســــاق< (فضل 
مــــع 	لبيانا/ 	ملجّمعة. �ير� فيما يلي مثــــا� لتطبيق طريقة 	لتد%u من 

(على `} (سفل لتحديد %مز 	لتصنيف لوحدS `حصائية.

حتديد �لنشاP �لرئيسي لوحدN تقدمي �لتقاير باستخد�& طريقة �لتدL من �على IJ �سفل مثا�: 
¢رE حتديد 	لنشاv 	لرئيسي Ç 6س خطو	/:

َ(�%u 	ألنشطة 	ل� تضطلع ֲדا 	لوحدS على (U تنسب لكل فئة مالئمة من فئا/ 	لتصنيف 	لصناعي   -  ١
 Nتعذ% حســــا 	�` (٨٠ Sلفقر	نظر 	) ،خر �� صلةO ¸مقيا E) �) ملضافة	لقيمة 	لتنقيح ٣ - ١، 	ــــد،  	لــــد�� 	ملوحَّ

	لقيمة 	ملضافة.
د، 	لتنقيح ٣ - ١، 	لذE يوجد فيه (ك� نصيب  � 	لباN من 	لتصنيف 	لصناعي 	لــــد�� 	ملوحَّ َحــــدِّ  -  ٢

من 	ملقيا¸ 	ملختا%.
د، 	لذE يكوU له (ك� نصيب  َحدِّ�، �	خل هذ	 	لباN، 	لقسم من 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوحَّ  -  ٣

6 	ملقيا¸ 	ملختا%.
د، 	لتنقيح ٣ - ١، 	ل� eا  َحدِّ�، �	خل هذ	 	لقسم، 	ملجموعة من 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوحَّ  -  ٤

(ك� نصيب 6 	ملقيا¸ 	ملختا%.
د، 	لتنقيح ٣ - ١، 	ل� eا (ك�  �، �	خــــل هذ� 	ملجموعة، فئة 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوحَّ َحــــدِّ  -  ٥

� 	لنشاv 	لرئيسي. نصيب 6 	ملقيا¸ 	ملختا%. �هذ� 	لفئة حتدِّ



١٤

�لتصنيف �لصناعي �لد�: �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

�بعد �لك ُيحّد 	لنشاv 	لرئيسي على 	لنحو 	لتا�:
Nلبا	َحّد�   - ٢ Sخلطو	

�	� Nلبا	لتحويلية	لصناعة 	٥٢
E	£ Nلبا	ملحركا/ 	/ 	ملركبا/ �	لتجزئة؛ `صال³ 	جلملة �	 S%جتا

�	لد%	جا/ 	لنا%ية �	لسلع 	لشخصية �	ملنـزلية
٣٥

nكا Nلبا	لتجا%ية	ملشا%يع 	إل¢ا%ية �(نشطة 	لعقا%ية �	ألنشطة 	١٣

(�	� Nلبا	خل 	�) لقسم	َحّد�   - ٣ Sخلطو	
ُصنع منتجا/ 	ملعا�U 	ملَشــــّكلة، باستثناY 	آلال/ 	لقسم 28

�	ملِعّد	/
٧

ُصنــــع 	آلال/ �	ملعــــد	/ غz 	ملصّنفــــة 6 موضع 	لقسم 29
Oخر

٤٠

ُصنــــع 	ملركبــــا/ �	/ 	ملحــــركا/ �	ملركبــــا/ 	لقسم 34
S%ملقطو	نصف � S%ملقطو	

٥

حّد� 	ملجموعة (�	خل 	لقسم 29)  - ٤ Sخلطو	
٨صنع 	آلال/ 	ملتعد�S 	ألغر	�	ملجموعة 291
٣٢صنع 	آلال/ 	ملتخّصصة 	لغر�	ملجموعة 292

َحّد� 	لفئة (�	خل 	ملجموعة 292)  - ٥ Sخلطو	
٣صنع 	آلال/ 	لز%	عية �Oال/ 	حلر	جة	لفئة 2921
٢١صنع 	لُعَد� 	آللية	لفئة 2922
صنع Oال/ لعمليا/ 	لتعدين �	ســــتغال� 	ملحاجر 	لفئة 2924

�	لتشييد
٨

�على هذ	 فإU 	لنشــــاv 	لرئيســــي هو 2922: ُصنع �لُعَدD �آللية، 
��لك على 	لرغم من (U 	لفئة 	ل� eا (ك� نصيب 6 	لقيمة 	ملضافة هي 

	لفئة 5159: 	لبيع باجلملة لآلال/ �	ملِعد	/ �	إلمد	�	/.

�`�	 كاU قد جرw 	لتنســــيب مباشرSً للفئة 	ل� eا (ك� نصيب 6 
	لقيمة 	ملضافة لكانت قد حتّققت نتيجة غريبة �هي �ضع هذ� 	ملؤسسة 

خا%u ¯ا� 	لصناعة 	لتحويلية.
معاجلة �لتكامل �لر�سي  (N)

يكوU هنا¾ تكامل %(سي لألنشطة عندما ُتنّفذ 	ملر	حل   -  ٨٤
	ملختلفـــة لإلنتــاu بالتتابع بو	ســــطة 	لوحدS نفسها �عندما يكوU ناتج 
`حدw 	لعمليا/ هو 	ملدخل للعملية 	لتالية ��لك، مثًال، كما 6 حالة 
 Uملقتر	لطمي 	حو� خلط  �) ،Nألخشا	بنشر  Uملقتر	ألشجا% 	قطع 
نتــــاu 	أللياn 	الصطناعيــــة 	ملقترU مبصنع   ̀�) ،Nلطو	مبصنــــع لصنــــع 

للمنسوجا/.
�ينبغي بصفة عامة (U ُتصّنف (ية �حدe Sا سلسلة (نشطة   -  ٨٥
ليها طبيعة 	ملنتجا/ 	لنهائية. �على   ̀zل� تشــــ	لفئة 	متكاملة %(ســــي< 6 
سبيل 	ملثا� فإنه 6 	ملثا� 	ملذكو% (عال� ينبغي (U ُيصنف قطع 	ألشجا% 
	ملقترU بنشــــر 	ألخشاN على (نه نشــــر 	ألخشاN 6 	لفئة 2010 (نشر 
	خلشب �سحجه). غz (نه ألسباN عملية هنا¾ بعض 	الستثناY	e /ذ� 
	لقاعدS 	لعامة. �هذ� 	الســــتثناY	/ موصوفة 6 	ملالحظا/ 	لتفســــzية 

:/	Yالستثنا	لصلة. �ير� فيما يلي توضيح لبعض (مثلة 	/ 	للفئا/ �
£%	عة 	لكر�5 	ملتكاملــــة �ُصنع 	لنبيذ مصّنفاU 6 فئة 	لز%	عة   •
(0113) �ليــــس 6 فئــــة 	لصناعــــة 	لتحويلية، كــــي يؤخذ 6 

	العتبا% 	لتنظيم 	ملحّد� eذ� 	ألنشطة؛
`متــــا5 جتهيز 	ملنســــوجا/ 6 نفس 	لوحــــدS مصّنف مع ُصنع   •
	ملنســــوجا/ 6 	لفئــــة 1711 (� 1729 (� 1730 مبــــا يعكس 

طبيعة 	لوحدE) ،S مصنع منسوجا/ (� ما `} �لك؛

مثا�
قد تقو5 	لوحدS 	ل� تقد5 تقا%ير باألنشطة 	لتالية:  - ١ Sخلطو	

Zصف �لفئة�لفئة�ֱדموعة�لقسم�لبا�
�لنصيب + �لقيمة �ملضافة 

(نسبة مئوية)
٢٨٢٨١٢٨١٢Uملعا�	أل�عية من 	نا/ �	خلز	لصها%يج �	٧ُصنع 

�	�٢٩

٨ُصنع معد	/ 	لرفع �	ملنا�لة٢٩١٢٩١٥

٢٩٢
٣ُصنع 	آلال/ 	لز%	عية �Oال/ 	حلر	جة٢٩٢١
٢١ُصنع 	لُعَد� 	آللية٢٩٢٢
٨ُصنع Oال/ لعمليا/ 	لتعدين �	ستغال� 	ملحاجر �	لتشييد٢٩٢٤

٥ُصنع (جز	Y �تو	بع �®ركا/ 	ملركبا/ �	/ 	ملحركا/٣٤٣٤٣٣٤٣٠

E	£٥١
٧	لبيع باجلملة نظz %سم (� على (سا¸ عقد٥١١٥١١٠
٥١٥٥١٥٩wألخر	/ 	�	إلمد	� /	 ٢٨	لبيع باجلملة لآلال/ �	ملِعدَّ

n/ تقنية٧٤٧٤٢٧٤٢١كا	ستشا%	ندسية �ما يتصل ֲדا من e	� ملعما%ية	ألنشطة 	١٣



١٥
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	لبيع بالتجزئة ملنتجا/ �	تية 	لصنع ال ُيعت� نشــــاط< منفصًال،   •
 S%لتجا	لتحويلية �ليس 6 	لصناعة 	لذلك فإنه ُمصنّــــف 6 �
 ،wيضــــ< منتجا/ (خر) qكانت ُتبا 	� بالتجزئــــة. غــــz (نــــه̀ 
`ضافة `} 	لسلع �	تية 	إلنتاu، ¢ب (U تطّبق 	لقو	عد 	ملتعلقة 

مبعاجلة 	ألنشطة 	ملستقلة 	ملختلطة.
معاجلة �لتكامل �ألفقي  (u)

يكوU هنا¾ تكامل (فقي لألنشطة عندما ُتنّفذ 	ألنشطة   -  ٨٦
6 �قـــت �	حد باســـتخد	5 نفس عناصـــر 	إلنتاu. �6 هـــذ� 	حلالة 
حصائي< 6 عمليـــا/ xتلفة، (�  ســـيكوU مـــن 	ملتعذ% 	لفصل بينهـــا̀ 
تنســـيبها `} �حد	/ xتلفـــة، (� توفz بيانا/ منفصلـــة بصفة عامة 
eذ� 	ألنشـــطة، كما (U 	لقو	عد 	ملعتمـــدS على تو£يع 	لقيمة 	ملضافة، 
(� مقاييـــس مماثلة، لن تكوU منطبقة. �ميكن 6 بعض 	ألحياU تطبيق 
مؤشـــر	/ بديلة، مثل 	لناتج 	إل_ا�، غz (نـــه ال توجد قاعدS عامة 
لتحديد 	لنشاv 	لو	حد 	لذE ميثل على (فضل �و 	خلليط 	لذE يشمله 
	لتكامـــل 	ألفقـــي. �بالنظر `} (U (مناط< للتكامـــل 	ألفقي قد ُ(خذ/ 
 U) حلاال/، فإنه `ما	مـــن  zلتصنيف، 6 كث	 �	العتبـــا% عند `عد	6 
يتم `�%	u 	ألنشـــطة 	ل� تكوU متكاملة عا�Sً 6 نفس 	لفئة (� توضع 

قو	عد صر�ة ملعاجلتها.
�لتجاN �إللكتر�نية  - ٣

 Eلطلبــــا/ �ُتجر	لتجا%ية 	ملشــــا%يع 	/ 	تتلقــــى �حد  -  ٨٧
تعامال/ بيع 	لســــلع �	خلدما/ 	ملنَتجة بوســــائل متنوعــــة منها، مثًال، 
	eاتــــف �	لفاكس �	لتلفزيــــوU �	لتبا�� 	إللكتــــر�� للبيانا/، �نظا5 
”مينيتيل“ �شبكة ”	إلنترنت“. �قد 	ختا%/ بلد	U عديدU) S تصف 
 wخلدما/ عندما ُيجر	لســــلع (� 	ينقل ملكية  Eلذ	 E%لتجا	لتعامــــل 	
من خال� شــــبكة ”	إلنترنت“ (� �ســــائل `لكتر�نيــــة (خرw على (نه 

”	لتجا%S 	إللكتر�نية“.
�علمية نقل ملكية ســــلعة (� خدمة تنطوE على ثال¼   -  ٨٨
 nخلدمة. �قد ُتعّر	لسلعة (� 	لدفع �تســــليم 	لطلب �	حل - تقدمي 	مر
تعامــــال/ 	لتجا%S 	إللكتر�نية ±يث تشــــمل حــــاال/ ُتجرw فيها عن 
طريــــق شــــبكة ”	إلنترنــــت“، (� �ســــائل `لكتر�نية (خــــرw، 	ملرحلة 
	أل�} �حدهــــا، (� 	ملرحلتــــاU 	أل�} �	لثانيــــة �حد�ــــا، (� 	ملر	حــــل 

	لثال¼ _يعها.
 Uلتجا%ية تكو	ملشــــا%يع 	/ 	من �حد zبالنســــبة للكث�  -  ٨٩
 wل� ُتجر	 Sملتعد�	لوسائل 	فقط من  Sحد	إللكتر�نية �سيلة �	 S%لتجا	
 U�� / تظل	لوحد	ذ� e لصناعي	لتصنيف 	عد 	لبيع. �قو	ֲדا تعامال/ 
تغيz: ُتصّنف 6 	لصناعة 	ل� تشمل نشاطها 	لرئيسي. غU) z �حد	/ 
	ملشــــا%يع 	لتجا%ية 	ل� تبيع 	لســــلع �ُتقّد5 	خلدما/ عن طريق شــــبكة 
”	إلنترنت“ �حدها (خذ/ 6 	النتشــــا% بشكٍل متز	يد. �ينبغي (يض< 

(U ُتصّنف هذ� 	لوحد	/ 6 	لصناعة 	ل� تشــــمل نشــــاطها 	لرئيســــي. 
�لذلك فإU �حد	/ 	ملشا%يع 	لتجا%ية 	ل� تعمل 6 	لتجا%S 	إللكتر�نية 
سوn تكوU موجو�S 6 (ية صناعة يشملها 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 
	ملوّحد. �جدير باملالحظة (U 	الســــتثناY 	لوحيد eذ� 	لقاعدS هو كما 
 Uل� تكو	لتجا%ية 	ملشــــا%يع 	/ 	لتجزئة، ُتصّنف �حد	 S%يلي: 6 جتا
شــــبكة ”	إلنترنــــت“ هي 	لطريقة 	لوحيــــدS، (� 	لغالبة، 	لــــ� ُتنّفذ ֲדا 
عمليــــا/ 	لبيع 6 ¯موعة 	لصناعة 525 (جتا%S 	لتجزئة خا%u 	ملتاجر) 

6 	لفئة 5251.
�إلصالY ��لصيانة  - ٤

ُتصنّــــف 	لوحد	/ 	ل� تقو5 بعمليا/ `صال³ (� ترميم   -  ٩٠
	لســــلع 	لر(»الية 6 نفــــس 	لفئة 	ل� ُتصّنف فيها 	لوحــــد	/ 	ل� ُتنتج 

:Sلقاعد	ذ� e ئيسية% /	Yستثنا	لسلع. �هنا¾ ثالثة 	
`صال³ �صيانــــة 	ملركبا/ �	/ 	ملحركا/ �صيانة �`صال³   •
	لد%	جا/ 	لنا%ية ُمصّنفة 6 	لفئة 5020 �6 	لفئة 5040 على 

	لترتيب؛
`صال³ 	لسلع 	لشخصية �	ملنـزلية ُمصّنف 6 	لفئة 5260؛  •

`صــــال³ �صيانة 	حلاســــبا/ 	إللكتر�نية �معــــد	/ 	ملكاتب   •
مصّنفاU 6 	لفئة 7250.

�ألنشطة �ل[ ُيضطلع ֲדا نظ. سم ��   - ٥
على �سا_ عقد

باســــتثناY 	حلاال/ 	ل� توجد فيها فئا/ خاصة ُتصّنف   -  ٩١
	لوحــــد	/ 	ل� تضطلع بأنشــــطة نظz %ســــم (� على (ســــا¸ عقد 6 
نفس 	لفئة 	ل� ُتصّنف فيها 	لوحد	/ 	ل� ُتنِتج حلســــاֲדا 	خلا« �على 
مســــؤ�ليتها. �على 	لعكس فإU 	لوحد	/ 	ل� تبيع 	لسلع (� 	خلدما/ 
 uإلنتا	عملية  wبا»ها �على مســــؤ�ليتها �لكــــن تتو} جها/ (خــــر
	لفعلية ُتصّنف كما لو كانت ُتنتج 	لســــلع (� 	خلدما/ نفسها، شريطة 
(U يكــــوe Uــــا تأثz كبz على `نتــــاu 	ملنتجــــا/ (�، 6 حالة 	لصناعة 

	لتحويلية، تكوU مالكة للمو	� 	ل� سيتم حتويلها.
�نشطة �حلكوما�  - ٦

ال يوجــــد (E متييز 6 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد   -  ٩٢
بالنســــبة للقطاq 	ملؤسسي 	لذE تنتمي `ليه (ية �حدS `حصائية. �على 
سبيل 	ملثا� فإنه ال توجد فئة تصف _يع 	ألنشطة 	ل� ُتنّفذها 	حلكومة 
 c/ حكومية منسوبة حتديد	ل� تنّفذها �حد	ألنشــــطة 	ִדا. �	6 حد �
ملجــــاال/ (خرw 6 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد ينبغي (U تصّنف 
6 	لفئة 	ملناسبة للتصنيف �ليس 6 	لقسم 75 (	إل�	%S 	لعامة �	لدفاq؛ 
	لتأمــــني 	الجتماعي 	إلجبا%E). �على ســــبيل 	ملثا� فإU 	ملستشــــفيا/ 

	لعامة سُتصّنف 6 	لفئة 8511.
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�لتصنيف �لصناعي �لد�: �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

تصنيف �ملؤسسا�  - ٧
بالنظر `} (U 	ألنشــــطة 	ل� تقو5 ֲדا (ية مؤسسة تشمل   -  ٩٣
6 بعــــض 	ألحياU تشــــكيلة متنوعة `} حد كبz مــــن 	ملجموعا/ (� 
 Uملوّحد فإنه قد يكو	لد�� 	لصناعي 	لتصنيف 	ل� يتضمنهــــا 	لفئا/ 	
 wألنشــــطة على مســــتو	معّينة تلك  /	Yُتصّنف `حصا U) ملالئم	مــــن 
 Sلوحد	حــــا� فإنه عند تصنيف مثــــل هذ�  E) لقســــم �حــــد�. �على	
على مســــتوw (�¥ للتصنيف ينبغي (U ُيســــتخدµ 5ج 	لتد%u من (على 
 Uلفقرتا	) Yجلز	 	لفرعــــي ٢ من هذ	 Yجلز	ســــفل كما هو مبّين 6 ) {`

.(٨٢ �٨٣
�ينبغي (U ّ�د� تصنيف (ية مؤسســــة متعد�S 	ألنشــــطة   -  ٩٤
 U) ملؤسســــة. �ينبغي	لــــ� تتألف منها 	/ 	ملضافة للوحد	لقيمــــة 	مــــن 
ُتصنّــــف تلــــك 	لوحدS 6 فئــــة 	لتصنيف 	لصناعي 	لــــد�� 	ملوّحد 	ل� 
تشــــمل (نو	q 	لنشاv 	ل� متا%ســــها 	لوحد	/ 	ملكّونة للمؤسسة �	ل� 
متثل 	جلزY 	لرئيســــي من 	لقيمة 	ملضافة. �على سبيل 	ملثا� فإنه 6 حالة 
نتاu %(ســــية يعطي  	ملنشــــآ/ 	ل� تتكوU منها مؤسســــة ُتنّفذ سلســــلة̀ 
هذ	 	ملبد( �£ن< متناســــب< للمنشآ/ 	ل� يشملها كل جزY من 	لسلسلة. 
�	ســــتخد	5 هذ	 	ملبد( ¢عــــل من 	ملمكن (يض< حتديــــد فئة (E تصنيف 
صناعي ُتنســــب `ليه مؤسسة ما مباشرS من فئا/ 	لتصنيف 	ل� ُتصّنف 

فيها �حد	/ 	ملؤسسة.
�`�	 � تكــــن تتوفر بيانا/ عن 	لقيمة 	ملضافة للوحد	/   -  ٩٥
	ل� تتكوU منها 	ملؤسســــا/ ميكن 	ســــتخد	5 	أل%قــــا5 	ملتعلقة بالعمالة 
(� 	ألجــــو% �	ملرتبا/ 	ل� تدفعها هذ� 	لوحــــد	/ لتحديد 	لفئة 	لغالبة 
لألنشــــطة. �ينبغي (U ُتســــتخد5 `} (قصى حد ممكن 	ملقاييس 	لصافية 
 U) ملمكن	ملنشــــآ/. �مــــن 	 qمن نو Uل� تكو	/ 	لوحــــد	ألنشــــطة 
تكوU (%قا5 	لناتج 	إل_ا� eذ� 	لوحد	/ (%قام< مضّللة. �من 	ملمكن 
(U $تلــــف 	جلــــزY من 	لناتج 	إل_ا� لكل منشــــأS متثلها 	لقيمة 	ملضافة 
	ختالف< ملحوظ< من �حدS `} (خرw. �6 بعض 	حلاال/، مثل حالة 
	لتعامل مــــع صناعا/ eا حصة كبSz للغاية 6 	الســــتثما%	/ �حصة 
منخفضة نسبي< 6 	ألجو%، قد تؤخذ 6 	العتبا% (يض< قيمة 	ألصو� 6 
كل �حدS من 	لوحد	/ 	ل� تتكوU منها 	ملنشأS عندما تو£U 	ألنشطة 

لتحديد 	لفئة 	لغالبة.
�تصنيف 	لكيانا/ 	ل� تقو5 بأنشطة مساعدS، �خاصة   -  ٩٦
	ملكاتب 	إل�	%ية 	ملركزية، �فق< لنوq 	لنشــــاv 	لغالب للمنشــــآ/ 	ل� 
 �Èحلاال/، موضع< للتســــا	6 بعض  ،Uلكيانا/ قد يكو	دمها تلك H
 czلغالب قد ميثل ما يقل كث	 vلنشا	 qمنطوي< على صعوبا/. �نو �)
عن نصف 	لنشــــاv 	إل_ا� للمنشــــآ/ 	ل� ُتقــــّد5 `ليها 	خلدما/، (� 
 U	6 بلد Sموجو� Eملركز	 E%	إل�	ملكتب 	ملنشــــآ/ �	هذ�  Uقد تكو
xتلفــــة. �قد (�w هذ	 `} حتديد فئة خاصة للمكاتب 	إل�	%ية 	ملركزية 
6 حالة بعض 	لتصنيفا/ 	لصناعية 	لوطنية. �هذ� 	لفئة 	خلاصة مشمولة 

6 	لفئة 	ل� تعا�� (نشــــطة 	ملشــــا%يع 	لتجا%يــــة 6 	لتصنيف 	لصناعي 
	لد�� 	ملوّحد (	لفئة 7414).

تصنيف �ألسر �ملعيشية  - ٨
تضمنت 	لصيــــغ 	لســــابقة للتصنيف 	لصناعــــي 	لد��   -  ٩٧
	ملوّحد فئا/ لتصنيف 	ألســــر 	ملعيشية عندما كانت تلك 	ألسر ُتشّغل 
(فــــر	�c للعمــــل 6 	ملنا£�. �هذ� 	ألســــر Ïلت (ســــرc تقو5 بتشــــغيل 
 wلتوظيف جر	يد 	لك. �مع تز� { �صيفا/ �بستانيني �طّباخني �ما̀ 
 ،uرH تلفةx /	Yحصا _ع بيانا/ عن هذ� 	لوحد	/ من (جل �ضع̀ 

عا�Sً، عن نطاp `حصاY	/ 	ملشا%يع 	لتجا%ية 	لعامة.
 { �خــــا%u نطاp هذ� 	لفئــــة 	ملوجو�S ظهر/ 	حلاجة̀   -  ٩٨
موعا/ 	لبيانا/ كي تستخدمها  حتديد (�صاn ألنشــــطة 	ألســــر 6̄ 
	ألسر 6 _ع 	لبيانا/، كما هو 	حلا� 6 	لد%	سا/ 	الستقصائية لليد 
	لعاملة. �6 حني (نه ينبغي بصفة عامة (U توصف (نشطة 	لسوp �فق< 
للقو	عــــد 	ملوجو�S لتحديد 	لرمز 	لصحيــــح للتصنيف 	لصناعي 	لد�� 
 uعد على (نشطة `نتا	لقو	تطبيق هذ�  U) ما فإنه قد تبّين vملوّحد لنشا	
 zألنشطة جتمع 6 كث	على صعوبا/. �هذ�  Eخلدما/ ينطو	لسلع �	
من 	ألحياU خدما/ 	لز%	عة �	لتشــــييد �صنع 	ملنسوجا/ �	إلصال³ 
�خدمــــا/ (خــــرw. �مــــن 	ملتعــــذ% بصفة عامــــة حتديد نســــب للقيمة 
 u	%بد%جــــة معقولة. �إل� ��ّ) vألنشــــطة �حتديد نشــــا	ذ� e ملضافة	
 U	لتصنيف مت `¢ا� قسمني جديدين. �هذ	ملختلطة 6 	ألنشــــطة 	هذ� 
	لقسماU 	جلديد	U 96 (	ألنشطة غz 	ملمّيزS إلنتاu 	لسلع 	ل� تقو5 ֲדا 
 Sملمّيز	 zألنشطة غ	خلا«) �97 (	مها 	خلاصة الستخد	ملعيشية 	ألسر 	
إلنتــــاu 	خلدما/ 	ل� تقو5 ֲדا 	ألســــر 	ملعيشــــية 	خلاصة الســــتخد	مها 
	خلا«) لن يكونا، عا�Sً، منطبَقني 6 `حصاY	/ 	ملشا%يع 	لتجا%ية بل 

6 _ع 	لبيانا/ 	ل� تشمل (نشطة 	ألسر 	ملعيشية �	إلعاشة.
هيكل �لتصنيف �نظا* �لترميز �خلا` به  - ���

ُتبيّــــن مقا%نة 	eيــــكل 	لعا5 للتصنيــــف 	لصناعي 	لد��   -  ٩٩
	ملوّحــــد، 	لتنقيــــح ٢، بالتصنيف 	لصناعي 	لــــد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح ٣، 
�خا� مزيد  (U 	لتنقيــــح ٢ � يطر( عليه تغيz (ساســــي. غــــz (نه قد مت̀ 
مــــن 	لتفصيل �خاصة على مســــتوw 	لرقم 	لو	حد �مســــتوw 	لرقمني 
6 ¯ــــاال/ 	خلدمــــا/. �هذ	 	لتغيz ُ(جــــرE بناYً علــــى طلب منتجي 
	إلحصــــاY	/ �مســــتعمليها. �6 هــــذ	 	لتحديث للتصنيــــف 	لصناعي 
 E) يــــكل علىe	 6 zتغي E) لتنقيح ٣، ال يوجــــد	ملوّحــــد، 	لــــد�� 	

مستوw من 	ملستويا/ 	ألعلى.
�قد 	سُتخد5 6 صيغ 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد   - ١٠٠
 wل� جر	لتنقيح ٢، نظا5 هرمي للفئا/ 	لتنقيح ٢، �مبا يشــــمل 	ح· 
} ترتيب لنظا5   ̀cســــتنا�	5 (%قا5 عربيــــة 	ترميزهــــا بالكامــــل باســــتخد
عشــــرE. �قد 	عُت� (U هذ	 	لنظا5 قابل للتطبيق على �و (Ïل مقا%نًة 
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مقدمـــة

بنظــــا5 يســــتخد5 	حلر�n (� 	أل%قــــا5 	لر�مانية؛ كما (نــــه حّقق (يض< 
متطلبــــا/ 	ملكاتب 	ل� َتســــتخِد5 ُمعّد	/ جتهيــــز 	لبيانا/. �	لتصنيف 
	لصناعــــي 	لــــد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح ٢، يتضمن تســــع مر	تب �	/ %قم 
�	حد ُتَقّسم 6 معظم 	ألحياU مرS (خرw `} تسع مر	تب فرعية كحد 

(قصى على كل مستوw من 	ملستويا/ 	لالحقة.
�خال� `عد	� 	لتنقيح 	لثالث للتصنيف 	لصناعي 	لد��   - ١٠١
	ملوّحد (ّ�/ 	الحتياجا/ 	جلديدS `} £يا�S شــــدS َتعقُّد عملية 	لتنقيح. 
} 	إلبقاY على (ك� قد% ممكن من 	لقابلية للمقا%نة عن طريق  �باإلضافة̀ 
 ،pالتفا	من  zل� حظيت بقــــد% كب	 /	zلتغي	خا� � 	القتصــــا% علــــى̀ 
	عُت� (يض< (U من 	أل�ية مبكاU 	لتوصل `} هيكل �ّقق �%جة (ك� من 
	لتو	£U بني 	ملســــتويا/ 	لعليا �	ملســــتويا/ 	لدنيا للفئا/ عما كاU عليه 
	حلــــا� 6 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، 	لتنقيــــح ٢. ففي 	لتنقيح 
	لسابق � تكن بعض 	ملر	تب 	ل� يتكوU %مزها من %قم �	حد مقّسمة، 
كما (U بعض 	ملر	تب 	ألخرw كانت مقّسمة `} َعَد� كبz من 	ملر	تب 
	لفرعية 	ل� تصل 6 معظم 	ألحياU `} مســــتوw 	أل%بعة (%قا5. �نتيجة 
لذلــــك كانــــت بعض 	لفئا/ جديــــرS بأU تنا� �£نــــ< مرّجح< (ك� من 

	لو£U 	ملرّجح لبعض 	لفئا/ 	ألخرw من حيث 	أل�ية 	القتصا�ية.
�	حلاجــــة `} (U تعكس 	إلحصاY	/ 	القتصا�ية هيكل   - ١٠٢
	القتصــــا� بطريقة حديثة، مع `يالY 	العتبا% 	لو	جب لتز	يد (�ية بعض 
صناعــــا/ 	خلدما/ من حيث مســــا�تها 6 	لناتــــج 	ملحلي 	إل_ا�، 
جعلت 	ستخد	5 نظا5 جديد للترميز (مرc ال مفر منه. �لدw �ضع نظا5 
	لترميــــز للتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح ٣، ُ(�خلت فو	صل 
6 هيكل 	لترميز كي يستجيب 	لتصنيف الحتياجا/ بعض 	ملستعملني 
فيما يتعلق بالتبويب. �قد َتحّقق هذ	 عن طريق 	ستخد	5 حر�n على 
مســــتوw 	لرقم 	لو	حــــد من (جل `فر	� مر	تب تبويب �	ســــعة مبا يغاير 
	لترميز نفســــه 	لذE يظل %قمي< صرف< على مستويا/ 	لرقمني �	أل%قا5 

	لثالثة �	أل%قا5 	أل%بعة.
موعا/  �	ملر	تب �	/ 	لرقمني، 	ل� جرw جتميعها 6̄   - ١٠٣
من مضاعفا/ 	لرقم ٥ 	ل� تســــمح، نظريــــ<، بوجو� ٢٠ ¯موعة من 
هذ� 	ملجموعا/ بدًال من ١٠ ¯موعا/ فقط. �هذ� 	ملجموعا/ متثل 
(هــــم قطاعا/ 	القتصا�: 	لز%	عة، �صيد 	أل»ا¾، �	لتعدين، �	لصناعة 
	لتحويلية، �`مد	�	/ 	لطاقة، �	لتشييد، �	لتجا%S، �	لفنا�p �	ملطاعم، 
�	لنقل، �	ملالية، �(نشطة 	خلدما/ 	لتجا%ية، �	إل�	%S 	لعامة، �	لتعليم، 
 zيئا/ غe	� ،ملعيشية	ألسر 	ملجتمعية، �	خلدما/ 	لصحة، �(نشطة 	�
 Szدية %�مانية كبÀ) nترميزها ±ر� wلقطاعا/ جر	إلقليمية. �هذ� 	

��لك ألسباN تتعلق بالتبويب.
�إلجــــر	Y مقا%نــــا/ ســــريعة جتد% مالحظــــة (U مر	تب   - ١٠٤
	لتبويب 6 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح ٣، ميكن حتويلها 
بسهولة `} 	ألقســــا5 	لرئيسية �	/ 	لرقم 	لو	حد 6 	لتصنيف 	لصناعي 

جر	Y هذ	 	لتحويل على 	لنحو 	لتا�:  	لد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح ٢. �ميكن̀ 
مرتبتا 	لتبويب ”(لف“ + ”باY“ تســــا�يـاU 	لقســــم 	لرئيســــي 	لقــدمي 
١؛ �”جيم“ تســــا�E ٢؛ �”�	�“ تســــا�E ٣؛ �”هاY“ تسا�E ٤؛ 
 Eتسا� “Y٦؛ �”طا Eتسا� “Yحا” + “E	£”� ٥؛ Eتسا� “�	�”�
 .٩ Eتسا� “Y٨؛ �”ال5“ `} ”فا Eتســــا� “nكا” + “Y٧؛ �”يا
�	الســــتثناY 	لرئيسي هو 	لبحث �	لتطوير 	لذE ُنِقل من 	لقسم 	لرئيسي 
 6 zتغي U�� لعالقـا/ ظلت	هــــــذ� � .“nجلديد ”كا	 Nلبــــا	٩ `} 

	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح ٣ - ١.
�	أل»اY 	ل� ُ(طلقت على 	ملر	تب على xتلف 	ملستويا/   - ١٠٥
6 	لتصنيــــف 	لصناعــــي 	لــــد�� 	ملوّحــــد، 	لتنقيــــح ٣، �6 	لتصنيف 
	لصناعــــي 	لد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح ٣ - ١، مت تغيzها �(صبحت xتلفة 
عــــن (»ــــاY 	ملر	تب 6 	لتنقيح ٢. �قد ُ(جرE �لك لَســــببني. 	لســــبب 
	أل�� هــــو (نه كاU من 	ألفضل، حســــبما بد	، �قف 	ســــتخد	5 	ســــم 
مقترU بعــــد� من 	أل%قا5 على 	لنحو 	ملســــتخّد5 6 	لتصنيف 	لصناعي 
	لد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح ٢، ملنع 	خللط بني 	ملر	تب 	لو	%�S 6 	لتنقيح ٣ 
�	ملر	تب 	لو	%�S 6 	لتنقيح ٢. �مت 	إلبقاY على ”	لقسم“ فقط بالنسبة 
 Y5 (»ا	ستخد	مة بني Y	ملو	لثا� هو 	لســــبب 	لرقمني. �	/ 	تب �	للمر
	ملر	تب، من ناحية، �	لتصنيفا/ 	ألخرw لألمم 	ملتحدS، مثل 	لتصنيف 
	ملوّحــــد للتجا%S 	لد�ليــــة ٧ �	لتصنيف 	ملركزE للمنتجا/ ٨ من ناحية 
 “N	ألبو	سم ”	لتبويب 	تب 	عملية، ُيطلق على مر Nألسبا� .wخر)
�علــــى 	ملر	تب �	/ 	لرقمني 	ســــم ”	ألقســــا5“ �علــــى 	ملر	تب �	/ 
	أل%قا5 	لثالثة 	سم ”	ملجموعا/“ �على 	ملر	تب �	/ 	أل%قا5 	أل%بعة 

	سم ”	لفئا/“.
 Szكب nلتبويب قد ُحّدَ�/ بأحر	تب 	مر U) 6 حني�  - ١٠٦
فــــإU 	أل%قــــا5 	لعربية 	ل� ُحــــّدَ�/ ملرتبة معّينــــة 6 	لتصنيف 	لصناعي 
	لــــد�� 	ملوّحد ميكن قر	Yִדا علــــى 	لنحو 	لتا�: 	لرقماU 	أل�� �	لثا�، 
مع<، ُيشــــz	U `} 	لقســــم 	لذE يشــــمل 	ملرتبة؛ �	أل%قا5 	لثالثة 	أل�} 
ُتَحــــّد� 	ملجموعة؛ �	أل%قا5 	أل%بعة _يعها تشــــz `} 	لفئة. �	لتصنيف 
	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد يشــــمل 	آلU ١٧ باب< ميكن تقسيمها `} (قسا5 
فرعيــــة يبلغ عد�هــــا 	إل_ا� ٦٢ قســــم< �١٦١ ¯موعة �٢٩٨ فئة. 
�	لتفاصيــــل 	ل� ُ(ضيفــــت (ّ�/ `} £يا�S كبSz 6 عــــد� هذ� 	ملر	تب 
مقا%نــــًة بالتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح ٢. �	لتغيz	/ 	ل� 
ُ(�خلت 6 هذ	 	الســــتكما� للتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح 

٣، (ّ�/ `} `¢ا� ست فئا/ جديدS فقط.
�6 	حلــــاال/ 	لــــ� ال ُيَقّســــم فيها مســــتوw معّين من   - ١٠٧
	لتصنيف `} مر	تب من 	ملســــتوw 	لتــــا� 	ألكثر تفصيًال 6 	لتصنيف، 
يســــتخد5 	لرقم ”0“ 6 مكاU 	لرمز بالنســــبة للمستوw 	لتا� 	ألكثر 
تفصيًال. �على ســــبيل 	ملثا�، يكوU 	لرمــــز ملجموعة ”صيد 	أل»ا¾“ 
هو 050 نظرc ألU قسم ”صيد 	أل»ا¾“ (	لرمز 05) ليس مقسم< `} 
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�لتصنيف �لصناعي �لد�: �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

¯موعا/، (� يكوU 	لرمز 	ملســــتخد5 لفئة ”تعدين %كا£	/ 	ليو%	نيو5 
�	لثو%يو5“ هو 1200 ألU قسم ”تعدين %كا£	/ 	ليو%	نيو5 �	لثو%يو5“ 
(	لرمز 12) ليس مقسم< `} ¯موعا/ �ال `} فئا/. �%مز 	ملجموعة 
”منا�لة 	لبضائع“ هو 6301 نظرc ألU قســــم ”(نشــــطة 	لنقل 	لد	عمة 
�	ملساعدS (	لرمز 63) ليس مقّسم< `} ¯موعا/، 6 حني (U ¯موعة 
”(نشــــطة 	لنقل 	لد	عمة �	ملســــاِعدS“ (	لرمز 630) مقّسمة `} فئا/. 
�6 	حلو	ســــيب، ميكن (يض< (U يشz 	لرمز ”U) {`“0 	ملر	تب 	ألكثر 
تفصيًال مســــتخَدمة _يعها. �لذلك فإنه ميكن 	ســــتخد	5 	لرمز 2690 
بالنســــبة جلميع 	لفئــــا/ 2691 `} 2699، كما (نه من 	ملمكن (U ميّثل 
	لرمــــز 3300 _يع 	لفئا/ مــــن 3311 `} 3330. �ميكن بطبيعة 	حلا� 
 zلتصنيف، غ	لتا� من 	ألعلى 	 wملستو	5 	نفسه باستخد Yلشي	 Y	جر`
(نه قد يكوU من 	ملناســــب 6 بعض 	حلاال/ 	ستخد	5 	لصيغة نفسها، 

(E نفس عد� 	أل%قا5، بالنسبة جلميع (%قا5 	لرمو£.
تطبيق 	لتصنيف ثالث< - 
مالحظاR عامة �لف - 

(�صت 	للجنــــة 	إلحصائية بأU تقــــو5 	لبلد	U بتصنيف   - ١٠٨
	لبيانــــا/ �فق< للتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، (� حســــب 	ملر	تب 
	ل� ميكــــن حتويلها `} 	لتصنيف 	لصناعي 	لــــد�� 	ملوّحد، 6 ¯اال/ 
اال/ 	إلنتاu (� 	لعمالة (� 	حلسابا/ 	لقومية. �	لتصنيف  `حصائية مثل̄ 
 Sملتحد	ألمم 	مه من جانــــب 	ســــتخد	 Eملوّحد ¢ر	لد�� 	لصناعــــي 	
�هيئا/ ��لية ��طنية (خرw 6 جتميع، �نشــــر، بيانا/ ميكن مقا%نتها 
��ليــــ< ملجموعة كبSz من 	لسالســــل 	إلحصائية 	ملصّنفة على حســــب 
 /	Yإلحصا	 Y	لد�� خل�	ملؤمتر 	قد (شا% � .Eالقتصا�	 vلنشــــا	 qنو
	لعمالية، صر	حًة، `} 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد بالنســــبة لعد� 

من ¯اال/ 	إلحصاY	/ 	لعمالية.
�¯ـــا� تطبيق 	لتصنيف 	لصناعـــي 	لد�� 	ملوّحد يتجا�£   - ١٠٩
	ملجـــاال/ 	لتقليدية، مثل _ع 	لبيانـــا/ 6 	إلحصاY	/ 	لصناعية. �هذ	 
	ملجا� يشمل تطبيقا/ ألعما� منهجية �لقر	%	/ تتعلق بالسياسا/، مثل 
(�صاn 	حلو	جز 	لتجا%ية 6 نظا5 	الســـتثما% 	ملباشـــر 	ألجنª، �(نشطة 
	جلها/ 	ملنضمة �	ألجنبية بالنســـبة لإلحصاY	/ 	ملتعلقة بالتجا%S 	لد�لية 
 Sعديد �	حلكومـــة. �ألغر	ملتعلقة بوظائف 	ألعمـــا� 	خلدمـــا/، �	6 
ُيستخد5 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد مقترن< بتصنيفا/ (خرw، مثل 

تصنيفا/ 	لنفقا/ حسب 	لغر� ٩، (� كبديل لتلك 	لتصنيفا/.
�	eدn من �ضع 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد هو   - ١١٠
تلبيــــة 	حتياجا/ 	جلها/ 	ل� تســــعى `} 	حلصو� على بيانا/ مصّنفة 
 .Eالقتصا�	 vلنشــــا	 qتب ميكن مقا%نتها ��لي< لنو	على حســــب مر
�ليــــس 	لغــــر� مــــن 	لتصنيف 	لصناعــــي 	لد�� 	ملوّحــــد (U �ل ®ل 
	لتصنيفا/ 	لوطنية، بل `U 	لغر� منه هو تقدمي `طا% للمقا%نة 	لد�لية 

لإلحصــــاY	/ 	لوطنية. �عندما تكوU 	إلحصــــاY	/ 	لوطنية xتلفة عن 
	لتصنيف 	لد�� ميكن `جر	Y هذ� 	ملقا%نة بإعا�S جتميع 	أل%قا5 	ل� يتم 
	حلصــــو� عليها طبق< للتصنيفا/ 	لوطنيــــة؛ غU) z حتقيق �لك يتطلب 
	حلصــــو� على _يع 	لعناصــــر 	ملطلوبة لعملية `عــــا�S 	لترتيب هذ� من 

	إلحصاY	/ 	لوطنية.
 U) ³مقا%نة ��لية، ُيقتر Y	جر �كــــي يكوU من 	ملمكن̀   - ١١١
تّتبع 	لبلد	U _يعها نفس 	ملبا� �	لتعريفا/ 	لعامة 6 خطط 	لتصنيف 
	لصناعي 	خلاصة ֲדا ��لك بالقد% 	لذE تسمح به 	الحتياجا/ 	لفر�ية. 
�تر� (عال� 	ملبا� �	لتعريفا/ 	ل� ُ�ضعت eذ	 	لغر� �	ل� يتضمنها 
	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد (	نظر 	لفصــــل ثاني<). �نتيجة eذ	، 
ينبغي (U يكوU مــــن 	ملمكن `عا�S ترتيب 	لتصنيفا/ 	لوطنية، �	جلمع 
بني مر	تب كاملة منها، ±يث تكوU متفقة مع فئة، (� (كثر، من فئا/ 
	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، �لو (نه ليس من 	ملمكن �	ئم< حتقيق 
�لــــك، ألنــــه قد ال يكوU من 	ملمكن (U ُتميّــــز 6 	لتصنيفا/ 	لصناعية 

لبعض 	لبلد	U مر	تب معّينة على 	ملستوw 	ألكثر تفصيًال.
�مــــن 	ملمكن (يضــــ< (U تكوU طبيعــــة مر	تب 	لتصنيف   - ١١٢
	لصناعــــي 	لد�� 	ملوّحــــد، �تعريفاִדا، �ليًال مفيدc للبلــــد	U 	ل� تقو5 
بوضــــع تصنيف ألنشــــطتها للمــــرS 	أل�} (� للبلد	U 	لــــ� تقو5 بتنقيح 
تصنيف قائم. �قد 	ستخد5 عد� من 	لبلد	U 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 

	ملوّحد ֲדذ� 	لطريقة.
�	لتصنيف 	لد�� يقد5 مر	تب لألنشطة 	القتصا�ية 	ل�   - ١١٣
eا (�ية 6 كل بلد تقريب< (� 	ل� eا (�ية كبSz 6 	القتصا� 	لعاملي ح· 
مــــع �جو�ها 6 بعض 	لبلد	U فقط. �6 �صــــف هذ� 	ملر	تب 	لفر�ية 
يعكــــس 	لتصنيف 	لصناعي 	لــــد�� 	ملوّحد هيكل 	إلنتاE) ،u 	لطريقة 
	لــــ� يتم ֲדا 	جلمع بني 	ألنشــــطة 	القتصا�ية 6 	لوحــــد	/ 	إلنتاجية، 

.U	لبلد	ألنشطة فيما بينها، 6 غالبية 	تو£يع هذ� �
�قد �ضعت 	لشـــعبة 	إلحصائية 6 	ألمم 	ملتحدO Sليا/   - ١١٤
لتو£يع معلوما/ �	/ صلة عن 	لتصنيفا/ 	لد�لية، مبا يشمل 	لتصنيف 
	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، �تنقيحاִדا �تطبيقاִדا �تفسz	ִדا، �كذلك عن 
	ملو	صفـــا/ 	لوطنية �عمليا/ 	ملو	Yمة. �فيما يتعلق ֲדذ� 	ملعلوما/ فإنه 
من 	ملمكن (U يكوU 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد منو�ج< �(U يقّد5 
مبا� توجيهية لوضع 	لتصنيفا/ 	لوطنية. �هذ� 	أل��	/، (� 	ملعلوما/ 
	ملتعلقة ֲדا، ميكن 	لوصو� `ليها عن طريق موقع شبكة ”	لويب“ 	لتابعة 

.(http://unstats.un.org/unsd/class) إلحصائية	للشعبة 
�ستخد�* �لتصنيف �لصناعي �لد�: �ملوّحد + �ضع  با3 - 

�لتصنيفاR �لوطنية $�R �لصلة
فيما يتصل بالعالقة بني 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد   - ١١٥
�تصنيفا/ 	لنشــــاv 	لوطنية �	/ 	لصلة، ميكــــن 	لتمييز بني ¯موعتني 
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مقدمـــة

�	سع� 	لنطاp من 	لبلد	U: (() بلد	U قامت بتطوير 	لتصنيفا/ 	لوطنية 
	خلاصــــة ֲדا �تنظر `} 	لتصنيفا/ 	لد�لية على (µا تســــتند (ساســــ< `} 
	لتصنيفا/ 	لوطنية (� ُتســــَتقى منها؛ �(N) بلد	U تنظر `} 	لتصنيفا/ 
	لوطنية 	خلاصة ֲדا على (µا تستند `} 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد 
 {` Uألحيا	من  zلثانية تفتقر 6 كث	ملجموعة 	 U	ُتســــَتقى منه. �بلد �)
	eيكل 	ألساســــي 	ملطلوN لوضع تصنيف لنشاطها 	خلا« ֲדا �	حلفا¨ 
 Uملوّحد ليكو	لد�� 	لصناعي 	لتصنيف 	ا قد تعتمد µعليــــه، �لذلك فإ

تصنيف< لنشاطها 	لوطs بعد تعديله تعديًال طفيف< (� بد�U تعديل.

 wملســــتو	لرغبة 6 �جو� قابلية للمقا%نة على 	 U) zغــــ  - ١١٦
	لــــد�� ال تعــــs (نه يتعــــني (U تّتبع 	لبلد	U 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 
	ملوّحد كُكّل ��U تعديل. �	ملقصو� هو (U تستخد5 	لبلد	U 	لتصنيف 
 zملعاي	لوطنية مع 	مة تصنيفاִדا Y	ملوّحد كدليل 6 مو	لد�� 	لصناعــــي 	
	لد�ليــــة. �مو	Yمــــة 	لتصنيف 	لصناعــــي 	لد�� 	ملوّحــــد مع خصائص 
 wملســــتو	لقابلية للمقا%نة على 	ملحافظــــة على 	مع  ،sلوط	القتصــــا� 	

	لد��، تتطلب مر	عاS عد� من 	لقو	عد 	ملبّينة (�نا�.

جتميع �تفكيك �لتصنيف �لصناعي �لد�: �ملوّحد جيم - 

عنــــد مو	Yمــــة 	لتصنيف 	لصناعــــي 	لــــد�� 	ملوّحد مع   - ١١٧
	لظر�n 	لوطنية قد يتم جتميع مر	تب �لك 	لتصنيف، (� ُتعا� صياغتها 
 sلوط	القتصا� 	لتفصيل كي تعكس على �و (فضل هيكل 	مبزيــــد من 
للبلــــد. �`�	 كاU لقطاq 	قتصا�E معّين (�يــــة 	قتصا�ية كبSz، (� (نه 
قــــا5 بتطوير Hصصــــا/ هامة غz ®ّد�S بشــــكل منفصل 6 	لتصنيف 
	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، ميكن تفكيك 	جلزE� Y 	لصلة من 	لتصنيف. 
�`�	 كاU قطــــاO qخر من 	القتصا� غــــz موجو�، (� � يكن قد تطو% 
 Yجلز	ملمكن معاجلة 	القتصا� كُكّل، فإنه من 	َبعد (� � تكن له (�ية 6 
�E 	لصلة من 	لتصنيف على مســــتوw (كثر `_اًال. �ليس 	ملقصو� هو 
	قتــــر	U) ³ ُتجمع بيانا/ للمر	تــــب، �هو ما يتطلب (نو	ع< عديدS من 

	لفصل 	الصطناعي (� 	الختيا%E للوحد	/ 	إلحصائية 	لقائمة.

�جلعــــل (E تصنيف �طs لألنشــــطة قابًال للتحويل `}   - ١١٨
	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد ينبغي، `_اًال، (U تكوU 	ملر	تب على 
(كثر مســــتويا/ 	لتصنيف تفصيًال 6 	خلطة 	لوطنية متطابقة مع 	لفئا/ 
	لفر�يــــة للتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحــــد (� (U تكوU (جز	Yً فرعية 
منهــــا. �بعبا%S (خرw فإنه ينبغي (ّال تكوU (ية مرتبة بالغة 	لتفصيل من 
مر	تب 	لتصنيف 	لوطs شــــاملة ألجز	Y منتقاS من فئتني، (� (كثر، من 
 Uتكو U) يتعّين Uكا 	ملوّحــــد. �`�	لد�� 	لصناعــــي 	لتصنيف 	فئــــا/ 
	ملر	تــــب 	لوطنية ممثلــــة لتجميعا/ فئتني كاملتــــني، (� (كثر، من فئا/ 
 	Yًلفئا/ جز	 Uتكو U) ملوّحد فإنه ينبغــــي	لد�� 	لصناعي 	لتصنيــــف 	
 sلوط	لتصنيف 	حلالة لن تتأثــــر قابلية 	ملجموعة. �6 هذ� 	من نفــــس 

} 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد بوضع، (� طريقة، جتميع  للتحويل̀ 
	ملر	تب على 	ملستوw 	لتفصيلي للتصنيف 6 	خلطة 	لوطنية.

�كــــي تتحقق 	ألغر	� 	لوطنية ميكــــن تفكيك 	ملر	تب   - ١١٩
6 هيــــكل 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد عن طريق تقســــيم 	لفئا/ 
�	/ 	لصلة تقســــيم< فرعي< `} فئا/ فرعية. �ميكن حتقيق �لك بإضافة 
مو	ضع عشــــرية للرمز 	ملكوU من (%بعة (%قا5 	لذE ُيَعّرn كل فئة من 
 pملوّحد. �ميكن، كبديل، توسيع نطا	لد�� 	لصناعي 	لتصنيف 	فئا/ 
	لتقســــيم 	لفرعي للمجموعا/ `} فئا/ 6 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 
	ملوّحد باالســــتعاضة عن 	لفئا/ 	لقائمــــة بعدٍ� (ك� من 	ملر	تب 	ألكثر 
تفصيًال. �للمحافظة على 	لقابليــــة للمقا%نة بفئا/ 	لتصنيف 	لصناعي 
	لــــد�� 	ملوّحد ينبغي (U توصف 	لفئا/ 	ألكثر تفصيًال على �و ¢عل 

جتميعها مع< 6 فئا/ (مرc ممكن<.
�توســــيع نطــــاp 	لرمــــو£ 	ملكونة مــــن (%بعــــة (%قا5 6   - ١٢٠
	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد قد يكــــوU غz ضر�%E `�	 كانت 
	لفئا/ 	لوحيدS 	ل� ســــيتم تقســــيمها تقســــيم< فرعي<، لتلبية 	ملتطلبا/ 
	لوطنية، هي 	لفئا/ 	ملطابقة للمجموعا/. �فئا/ 	لتصنيف 	لصناعي 
	لد�� 	ملوّحد هــــذ� ُتَعّرn برمو£ مكونة من (%بعة (%قا5 تنتهي بالرقم 
”0“ �ميكن 	الســــتعاضة عنها بفئا/ قد يصل عد�ها `} تســــع فئا/ 

ُمَعّرفة برمو£ معّينة مكونة من (%بعة (%قا5.
�مــــن 	ملمكن جتميــــع فئا/ 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد��   - ١٢١
	ملوّحــــد ��لك، مثًال، باجلمع بني فئا/ ¯موعا/ xتا%S 6 فئا/ (قل 
 Uموعا/. �قد يكو عــــد�c �(قل تفصيًال، (� بضغط 	لفئا/ كليًة 6̄ 
من 	ملســــتصوN (� من 	لضر�%E، 6 بعــــض 	حلاال/، تكوين مر	تب 
على (كثر مستويا/ 	لتصنيف تفصيًال 6 	لتصنيفا/ 	لوطنية 	ل� جتمع 
بــــني فئا/ من 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد. �قد يكوU ســــبب 
�لك (U (نو	q 	ألنشطة 	ل� تفصل فيما بينها فئا/ منتقاS من 	لتصنيف 
	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد ليست eا (�ية مبا فيه 	لكفاية 6 بلٍد ما (� قد 
ُيعــــزw �لك `} (U �%جة 	لتخصص 6 (نشــــطة 	لوحد	/ 	إلحصائية 
تكــــوU (قل كثcz ممــــا هو مطلوN من (جل 	ســــتخد	5 فئا/ معّينة من 
	لتصنيــــف 	لصناعي 	لــــد�� 	ملوّحد 6 	ملخطط 	لوطs. �على ســــبيل 
	ملثا� فإU بعض 	لبلد	U قد ال تنشــــئ 6 تصنيفاִדا 	لوطنية مر	تب مماثلة 
للمر	تب 	ملنفر�S 6 	ألقسا5 29 `} 32 (ُصنع 	آلال/) بنفس قد% قيا5 
غالبية 	ملنشآ/ 	ل� تعمل 6 (نشطة 	لفئة X بأنشطة 	لفئة Y �بالعكس، 
مبا ¢عل فصل هذ� 	ألنشــــطة 6 	لتصنيف 	لوطs (مرc غz عملي. �قد 
حتتاu هذ� 	لبلد	U `} 	جلمع بني بعض 	ملجموعا/ (� 	لفئا/، (� بني 
_يعهــــا، 6 مر	تب مبفر�ها عند (كثر مســــتويا/ 	لتصنيف تفصيًال 6 

.sلوط	تصنيفها 
�ينبغـــي (U يوضع 6 	العتبـــا% (U 	جلمع بني 	لفئا/ 6   - ١٢٢
 nخر، سوO ملجموعة (� 6 موضع	 wعلى مستو Yً	جتميعا/ (على، سو
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�لتصنيف �لصناعي �لد�: �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

�ّد من قابلية 	لبيانا/ للمقا%نة على 	ملستوw 	لد�� ±يث ال تزيد عن 
 U) ملمكن	ألعلى. �من 	لتجميعا/ 	 wبل ح· عن مستو wملستو	لك �
تكوU 	حلالة هي 	حلالة 	ألخSz `�	 ما قر%/ بلد	U جتميع بعض 	لفئا/ 
	ل� تتألـــف %مو£ها من (%بعة (%قا5 �	خل، مثًال، 	ملجموعة 291. �`�	 
قـــا5 بلد	U بتجميع فئا/ �	خل 	ملجموعة 291 لن تكوU بياناִדما قابلة 
للمقا%نة عند مستويا/ 	لتجميع لكل منهما �لكن عند 	ملستوw 	ألعلى 
للمجموعـــة 291. �لذلـــك فإنه ينبغي (U ُينظر بعناية 6 مســـألة 	جلمع 
بني 	لفئا/ بالنســـبة للقابلية ملقا%نة 	لبيانا/ 	ل� يتم جتميعها �فق< eذ� 

.Sجلديد	تب 	ملر	
gع معلوماR عن نشاf �لوحد�R �ترميزها �فق!   - 0��

للتصنيف �لصناعي �لد�: �ملوّحد
ســــوn تعتمد نوعيــــة 	إلحصــــاY	/ 	ل� يتــــم `نتاجها   - ١٢٣
�فق< للتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، �كذلــــك قابليتها للمقا%نة، 
علــــى مدw صحة 	لرمو£ 	ملحّد�S للوحــــد	/ 	إلحصائية. �هذ	 يعتمد 
بــــد�%� على 	ملعلوما/ 	ملتاحــــة لتحديد 	لرمز 	لصحيح �على 	أل��	/ 

�	خلطو	/ 	ملستخَدمة eذ	 	لتحديد.
} حٍد ما، على نوq 	ملصد%  �نوعية 	ملعلوما/ ستعتمد،̀   - ١٢٤
	إلحصائــــي. �بالنســــبة للمعلوما/ 	ل� ُتجمع ألغر	� 	لتســــجيال/ 
	إل�	%يــــة فــــإU نوعيتها ســــتعتمد على مــــدw ��% هــــذ� 	ملعلوما/ 6 
 qلتســــجيال/ �على نو	من (جلها  wل� ُتجــــر	%يــــة 	إل�	 /	Y	إلجــــر	
	لتمييــــز	/ 	ل� ســــيحتاu `ليها هــــذ	 	لد�%؛ �من �لك، مثــــًال، ما `�	 
كانــــت 	لقو	عــــد 	لضريبية، (� لو	ئح 	لتأمينــــا/ 	الجتماعية، (� قو	عد 
	لقــــر�� 	الســــتثما%ية، (� 	خلدما/ 	ل� تقدمها �كاال/ 	لتشــــغيل، 
ستتطلب تسجيًال �قيق< لنوq 	لنشاv 	ُملضَطلع به. �لذلك فإU 	ملكاتب 
	إلحصائيــــة ســــتحتاu 6 كثzٍ مــــن 	ألحياU) {` U جتمع مباشــــرSً من 
	لوحــــد	/ 	ملعلوما/ 	لال£مة لتحديد %مو£ 	لنشــــاv للوحد	/، ح· 
`�	 كاU 	لســــجل 	ملستخَد5 كأسا¸ للد%	سا/ 	القتصا�ية 	ل� ُتجريها 
مســــتمدc مــــن �	حدS، (� (كثــــر، من 	لوكاال/ 	إل�	%يــــة (� مت �ضعه 
 Uملوّحد فإ	لد�� 	لصناعي 	لتصنيف 	طبيعة  { بالتعا�U معها. �بالنظر̀ 
	ملعلوما/ 	لال£مة لوضع 	لرمو£ من (جل 	لسجل �من (جل 	لد%	سا/ 
	الستقصائية ال ُبد �(U تصف 	لنو	تج 	لرئيسية، (E 	لسلع (� 	خلدما/ 
(� 	لوظيفــــة لألنشــــطة 	إلنتاجيــــة للوحد	/. �بالنســــبة للوحد	/ 	ل� 
تكــــوU منتجاִדا بالغة 	لتنوq ســــتكوU هنا¾ حاجة (يض< `} معلوما/ 
عنها لتحديد مســــا�اִדا 6 	لقيمة 	ملضافة (� عو	مل (خرw �	/ صلة 
كي ُيَحّد� ֲדا 	لنشــــاv 	لرئيســــي للوحد	/. �¢ب 	حلصو� على هذ� 
 Uيكو U) Uحلر« علــــى ضما	/، كما ¢ب 	لوحــــد	ملعلومــــا/ من 	
 qية بنو	/ على �%	لوحد	ملعلومــــا/ نيابًة عن 	 Uلذين يقدمو	 �	ألفــــر	
	ملعلوما/ 	لال£مة ±يث يكوU 6 مقد�%هم 	لتوصل `ليها 6 سجال/ 
	لوحد	/ (� من معرفتهم 	خلاصة ֲדم. �على هذ	 فإU 	ختبا% صياغا/ 

	ألســــئلة له بالنســــبة للد%	ســــا/ 	الســــتقصائية 	ملتعلقة باملنشآ/ نفس 
ما له من (�ية بالنسبة للد%	سا/ 	الستقصائية لألسر 	ملعيشية. �بالنسبة 
للد%	سا/ 	الستقصائية لألســــر 	ملعيشية �	لتعد	�	/ 	لسكانية، يوصى 
باحلصو� على معلوما/ تتعلق باسم �عنو	U ®ل 	لعمل �عن 	ملنتجا/ 
	لرئيسية 	ل� ُتصنع فيه. �ميكن بعد �لك 	حلصو� على 	لرمز 	لصحيح 
`ما من �حدS مماثلة 6 	لسجل (� 	ستنا�c `} 	ملعلوما/ 	ملتعلقة باملنَتج. 
�بالنســــبة للسجال/ �لنوعي 	لد%	سا/ 	الستقصائية سيكوU 	لتوصل 
`} 	لرمو£ 	لصحيحة 	ســــتنا�c `} 	ملعلومــــا/ 	ملتعلقة باملنَتج (مرc (كثر 

سهولة `} حٍد كبz باستخد	5 فهر¸ ترميز جيد 	لتنظيم �شامل.
R�3تلفة لعر@ �إلحصاh تصنيف Rستخد�* مستويا� ها3 - 

قــــد يكــــوU مــــن 	ملرغــــوN فيــــه (U ُيســــتخَد5 ملر	تب   - ١٢٥
 q	تصنيــــف (قل تفصيًال بالنســــبة لبعض (نو Eالقتصا�	 vلنشــــا	 qنو
	إلحصــــاY	/ مقا%نة بسالســــل (خرw، كما (U عــــد� �حجم 	ملر	تب 
	ل� ُتعر� بالنســــبة eا `حصاY	/ موثوp فيها قد �د��ا نوq مصد% 
	إلحصاY	/، �كذلك 	العتبا%	/ 	ملتعلقة بالســــّرية. �على سبيل 	ملثا� 
 Uلعمالة تكو	ُتعــــر� بيانا/ عــــن  U) ملمكن	مــــن  Uفإنــــه قد ال يكو
قد ُجمعت 6 	ســــتقصاY	/ لألســــر 	ملعيشــــية بنفس �%جــــة 	لتفصيل 
	ل� ُجمعت ֲדا بيانا/ عن 	لعمالة من 	ســــتقصاY	/ للمنشــــآ/. �قد 
 vلنشــــا	 qلبيانا/ على حســــب نو	ُتعر�  U) E%لضر�	من  Uال يكو
	القتصا�E 6 	حلســــابا/ 	لقومية بنفس �%جة 	لتفصيل 	ل� ُتعر� ֲדا 
 ،N	ألبو	لصناعية. �بتقدمي (%بعة مستويا/ للتصنيف (	 /	Yإلحصا	6 
�	ألقســــا5، �	ملجموعا/، �	لفئا/) يوّفر 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 
	ملوّحد `طا%c لتصنيفا/ بيانا/ قابلة للمقا%نة على مســــتويا/ تفصيل 
 wتعريف مرتبة ما على مســــتو U) يالَحظ U) ملهم	نه من ) zتلفة. غx
	لفئة 6 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد لن مينع (U تكوU تلك 	ملرتبة 
6 	قتصا� قومي معّين (ك� من مرتبة معّرفة على مســــتوw 	ملجموعة، 
بل �على مســــتوw 	لقســــم (� 	لبــــاN، كما هو 	حلا�، مثًال، بالنســــبة 
للقســــم �	� (صيد 	أل»ا¾) مقابل 	لفئــــة 8021 (	لتعليم 	لثانوE 	لعا5) 
 U) ملالئم	 zمن غــــ Uفإنــــه قد يكو 	على هذ� .U	لبلــــد	مــــن  z6 كثــــ
ُتحّد� بر	مج تبويب كتبويب ملســــتوw جتميع معّين للتصنيف 	لصناعي 

	لد�� 	ملوّحد.
�باملثل فإنه بالنســــبة للد%	سا/ 	الستقصائية 	ملتخّصصة   - ١٢٦
	لــــ� جترw على عد� ®د�� من 	لصناعا/ لــــن تكوU �%جة 	لتفصيل 
	ل� يقّدمها 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، ح· عند (كثر مستوياته 
تفصيًال، كافية 6 كثz من 	ألحياU إلجر	Y 	لتحليل 	ملطلوN. �6 هذ� 
} تقســــيما/ فرعية حســــبما  	حلاال/، ميكن تقســــيم فئا/ 	لتصنيف̀ 
يكوU ضر�%ي< لتحقيق (غر	� معّينة. غz (نه ُيقتَرU) ³ تكوU 	ملر	تب 
	لتفصيليــــة 	جلديدS قابلــــة للتجميع مع 	لفئا/ 	لــــ� يتضمنها 	لتصنيف 

��لك ألسباN تتعلق بالقابلية للمقا%نة.



٢١

مقدمـــة

جتميع نَِسْب �لتجانس  - ���
على 	لرغم مــــن توّخي 	لِدقة عند حتديد فئا/ 	لتصنيف   - ١٢٧
 sتصنيف �ط E) 6 ملستويا/ تفصيًال	ملوّحد (� (كثر 	لد�� 	لصناعي 	
 ١٢ Sلفقر	%� �صفهما 6 	لو	بالشرطني  Yلوفا	ح· ميكن  ،vخر للنشاO
(عال�، فإU بعض (نشطة 	ملنشآ/، (� 	لوحد	/ 	ملماثلة، 	ل� تصّنف 6 
فئة مّعينة ســــتكوU صفة ممّيزS لفئا/ (خرw من 	لتصنيف. �عند جتميع 
	لبيانا/ 	ل� تصّنف حسب نوq 	لنشاv 	القتصا�E، سيكوU من 	ملفيد 
تبع< لذلك حســــاN مقد	% 	لتجانس فيما يتعلق بنوq 	ألنشــــطة بالنسبة 

للوحد	/ 	ل� تند%u حتت xتلف 	ملر	تب x 6ّطط 	لتصنيف.
�(هم نســــبتَين لتقييم مدw جتانــــس ُمخَتَلف 	ملر	تب �ا   - ١٢٨
ص 6 صناعة ما هي  نســــبة 	لتخصص �نسبة 	لشمو�. فنســــبة 	لتَخصُّ
ناتــــج تلــــك 	لصناعة من 	لســــلع (� 	خلدما/ 	ل� ُتَميّــــز تلك 	لصناعة 
} ناجتها 	إل_ا�. (ما نســــبة 	لشــــمو� فهي 	لناتج من 	لسلع  بالنســــبة̀ 
(� 	خلدما/ 	لذE ُيَمّيز تلك 	لصناعة بالنسبة `} `_ا� ناتج 	القتصا� 

ككل من 	لسلع (� 	خلدما/ �	ִדا.
�عنــــد حســــاN هاتني 	لنســــبتني، ينبغــــي (U يؤخذ 6   - ١٢٩
	العتبا% عد� من 	ملشكال/. فبعض 	ملنتجا/ قد تكوU ممّيزS ألكثر من 
صناعــــة �	حدS (مثل 	ملنتجا/ 	لفرعية 	ل� تتحقق بالضر�%S)؛ �بعض 
	ملنتجا/ 	ألخرw قد ال تكوU ممّيزS ألية صناعة معّينة (مثل 	لنفايا/)، 
كما (U بعضها قد ُيعَلن عنه بأنه ممّيز لصناعة �	حدS (� (كثر، حســــب 
	لُعــــرn 	ملّتبــــع (مثل خدما/ 	إلصال³ 	لصناعيــــة). �6 هذ� 	حلاال/ 

ينبغي مما%سة ُحسن 	لتقدير عند تفسz 	لِنَسْب 	ملحسوبة.
�جدير باملالحظة (يض< (U `قامة صناعة تتوفر eا ِنَسب   - ١٣٠
مرتفعــــة ليس ضمانــــ< ألU تكوU 	إلحصاY	/ ُمجديــــة كما (U �جو� 
 wجلد�	عدمية  /	Yإلحصــــا	 U) s/ ِنَســــْب منخفضــــة ال يع	مرتبة �
±كــــم طبيعتها. فمن 	ملمكن `نشــــاY مرتبة تتوفر eا ِنســــبة مرتفعة من 
ــــص (� 	لشــــمو�، �لكن ال تكــــوe Uا (�ية ُتذكــــر من حيث  	لتخصُّ
	لقيمــــة 	القتصا�يــــة. �من ناحية ُ(خــــرw فإU 	ملرتبة 	ل� تكوU نســــبة 
ص قد توفر معلوما/  Ïوeا منخفضة نســــبي< مع 	%تفاq نســــبة 	لتخصُّ
مفيدS ملزيد من 	لتحليل. �لذلك ال ينبغي (U ُتستخد5 	لِنَسب بوصفها 
	لعو	مــــل 	ُملَحــــّد�S 	لوحيدS عند �ضع (E تصنيــــف صناعي، بل ينبغي 

.wخر) zمبعاي U	مها باالقتر	ستخد	ئم< 	�
 qلتجانس فيمــــا يتعلق مبجمو	ِنَســــب  Nميكن حســــا�  - ١٣١
	لناتــــج 	إل_ا� للوحد	/ 	ل� تصّنف 6 كل فئة من فئا/ 	لتصنيف، 
(� من 	ملفّضل حساֲדا، �`U كاU �لك (كثر مشقة، فيما يتعلق بالناتج 
 Uفإ Szألخ	حلالة 	6 � .Sإلحصائية كل على حد	/ 	إل_ا� للوحــــد	
	ملنشآ/ (� 	لوحد	/ 	ملماثلة 	ل� تند%u حتت xتلف مر	تب 	لتصنيف 
	لصناعي ســــيجرE صّفها بطبيعة 	حلا� حســــب فتر	/ 	لفئا/ لنســــبة 

	لتجانس. �ينبغي على �جه 	خلصو« (U تكوU نســــبة 	لتخّصص (حد 
.Sعند تصنيف (ية �حد Sملحّد�	 zملعاي	

�ميكــــن (يضــــ< حســــاN ِنَســــْب 	لتجانس فيمــــا يتعلق   - ١٣٢
بتصنيف �حد	/ نوq 	لنشــــاv (� 	ملؤسســــا/ 6 ¯موعا/ (� (قسا5 
 Nملستصو	من  Uملوّحد �6 فئاته. �ســــيكو	لد�� 	لصناعي 	لتصنيف 	
(يض< حساN نسب 	لتجانس فيما يتعلق بتصنيف 	ملؤسسا/ 6 (قسا5 
 qلنو	مالكة ملنشآ/ يقع  Uملؤسسا/ ستكو	لصناعي. �بعض 	لتصنيف 	
	لرئيســــي من نشاطها خا%u نطاp 	لقســــم 	لذE تصّنف فيه 	ملؤسسة. 
�ميكن �ضع ِنَسب 	لتجانس للمؤسسا/ على (سا¸ 	لقيمة 	ملضافة (�، 
`�	 	قتضت 	لضر�%S، على (سا¸ 	لعمالة، للوحد	/ 	ملكّونة eا. �هذ� 
	لِنَســــب ستوّضح نسبة `_ا� 	لقيمة 	ملضافة، (� 	لعمالة، 6 	ملؤسسا/ 
	لــــ� متثلهــــا 	لوحد	/ 	ملكّونة 	ملصّنفة 6 	لقســــم �	ته 	لذE صّنفت فيه 
 wلِنَســــب (�ية بالغة عند تقييم مد	لتلك  Uملالكة. �ســــتكو	ملؤسســــة 	

قابلية بيانا/ 	ملؤسسا/، 	ُملستقاS من بلد	x Uتلفة، للمقا%نة.
wألخر	لتصنيفا/ 	لقائمة مع 	لصلة 	 %	بع< - 

مالحظاR عامة �لف - 
 {  ̀Sلتاســــعة عشــــر	إلحصائية 6 ��%ִדا 	للجنة 	طلبت   - ١٣٣
	ألمانــــة 	لعامــــة (U ُتعّد ¯موعة من 	لتصنيفا/ 	ل� ُتشــــّكل مع< نظام< 
متكامًال لتصنيف 	ألنشــــطة �	لسلع �	خلدما/ �	ل� ميكن 	ستخد	مها 
x 6تلف (نو	q 	إلحصاY	/ 	القتصا�ية. �باســــتخد	5 	لنظا5 	ملتكامل 
لتصنيفــــا/ 	ألنشــــطة �	ملنتجا/ كأســــا¸، (ســــفر 	لعمل عــــن تنقيح 
	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد �	لتصنيــــف 	ملوّحد للتجا%S 	لد�لية 
�عن تطويــــر 	لتصنيف 	ملركزE للمنتجا/. �هــــذ� 	لتصنيفا/ 	لثالثة 
 vلنشا	ملوّحد ميّثل جانب 	لد�� 	لصناعي 	لتصنيف 	بط. �	لتر	 Sشديد
6 	لنظــــا5، (مــــا 	لتصنيف 	ملركــــزE للمنتجا/ فيمّثل 	أل�	S 	لرئيســــية 
لتصنيف 	لسلع �	خلدما/، 6 حني (U 	لتصنيف 	ملوّحد للتجا%S 	لد�لية 
ميثّــــل 	لتصنيف 	إلحصائي للســــلع 	لال£5 للتجا%S 	لد�لية. �يســــتخد5 
 6 S�%	لو	لفرعية 	لعنا�يــــن 	لعنا�ين �	كال�ا،  ،U	zألخــــ	 Uلتصنيفــــا	

	لنظا5 	ملنّسق بوصفها عناصر (ّ�لية ملر	تبهما.
�لصلة �لقائمة مــــع تصنيفاR �ملنتجــــاR: �لتصنيف �ملركز�  بــــا3 - 
للمنتجــــاR، ��لنظا* �ملنّســــق لوصف �ترميز �لســــلع، ��لتصنيف 

�ملوّحد للتجا�T �لد�لية، �لتنقيح ٣
`U 	لصلة 	لقائمة بني 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد،   - ١٣٤
 Eملركز	لتصنيف 	ملنّسق �	لنظا5 	 E) ،/ملنتجا	من ناحية، �تصنيفا/ 
للمنتجا/ �	لتصنيف 	ملوّحد للتجا%S 	لد�لية، من ناحية (خرw، تكمن 
 ،Sحد	ملبــــد(، 6 مرتبة �	ملنتجــــا/ جتمع، من حيث 	تصنيفــــا/  U) 6
بــــني 	لســــلع (� 	خلدما/ 	ل� ُتنَتج عا�Sً 6 صناعــــة �	حدS فقط، على 
	لنحو 	ملحّد� 6 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد. ففي 	لنظا5 	ملنّســــق 
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�لتصنيف �لصناعي �لد�: �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

%�عي 6 �لك 	لوقت، قد% 	إلمكاU، هذ	 	ملعيا% 	ملتعلق باملنشــــأ. �6 
بعض 	حلاال/ - مثًال، عندما بد	 (نه من 	ملســــتحيل (U يكوU موظف 
 Uملبد(. �مع �لك، فإ	لتمييز - � ُيطبّــــق 	 Y	جر 	جلمــــا%¾ قــــا�%c على̀ 
معظم 	لعنا�ين �	لعنا�ين 	لفرعية 	لو	%�S 6 	لنظا5 	ملنّسق تند%u حتتها 
ســــلع ُتنَتج عموم< 6 مرتبة �	حدS فقط من 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 
	ملوّحــــد. �مع �لك فــــإU ترتيب 	لعنا�ين �	لعنا�يــــن 	لفرعية 6 	لنظا5 
	ملنّســــق يســــz �فق معايH zتلف متام< عن 	ملنشأ 	لصناعي �عن هيكل 

	لتصنيف 	ملركزE للمنتجا/ �	لتصنيف 	ملوّحد للتجا%S 	لد�لية.

 Eملركــــز	 	لتصنيــــف  بــــني   Sملوجــــو�	 �	الختالفــــا/   - ١٣٥
للمنتجا/ �	لنظا5 	ملنّســــق �	لتصنيف 	ملوّحد للتجا%S 	لد�لية ناجتة عن 
(U هــــذ� 	لتصنيفا/ قــــد ُ�ضعت ألغر	� xتلفة. فالنظا5 	ملنّســــق هو 
	لتصنيــــف 	لتفصيلــــي للتجا%S 	لد�لية 6 	لســــلع 	لقابلة للنقل، 6 حني 
(U 	لتصنيــــف 	ملوّحد للتجا%S 	لد�لية هو تصنيف (كثر جتميع< ألغر	� 
ا� 	لنظا5 	ملنّسق، (E 	لتجا%S 6 	لسلع 	لقابلة للنقل.  حتليلية �له نفس̄ 
ا� 	لنظا5 	ملنّســــق �¯ا�  �¯ا� 	لتصنيف 	ملركزE للمنتجا/ يتجا�£̄ 
 Uيكو U) لغر� منه هو	 U 	لتصنيف 	ملوّحد للتجا%S 	لد�لية من حيث̀ 
شــــامًال إلنتاu، �جتا%S، �	ستهال¾ _يع 	لسلع �	خلدما/. �	لتصنيف 
	ملركــــزE للمنتجــــا/ �	لتصنيف 	ملوّحد للتجــــا%S 	لد�لية، 	لتنقيح ٣، 
عا�S 	لتجميع هذ�  يعيــــد	U جتميع فئا/ 	لنظا5 	ملنّســــق �لو (U عمليــــة̀ 
قد جر/ بطر	ئق xتلفة. �	لتصنيف 	ملوّحد للتجا%S 	لد�لية يتبع ترتيب< 
تقليدي< ±يث تكوU 	العتبا%	/ 	ألساسية هي 	ملو	� 	ملستخَدمة �مرحلة 
	لتجهيز �	الستخد	ما/ 	لنهائية. �	لتصنيف 	ملركزE للمنتجا/ ينّظم 
مر	تبــــه 6 ¯موعا/ مماثلة ملر	تب 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد. 
موعا/ على  غــــU) z هذ	 ال يعU) s 	لســــلع _يعها قــــد ُ�ضَعت 6̄ 

حسب مصد%ها 	لصناعي.

�على 	لرغم من (U 	ملنشــــأ كاU (حد 	ملعاي z	eامة عند   - ١٣٦
�ضع 	لتصنيف 	ملركزE للمنتجا/ فإنه قد 	سُتحد¼ كتصنيف 6 حد 
�	ته ±يث يكوU 	لتصنيف على (سا¸ 	خلصائص 	ملا�ية للسلع (� طبيعة 
	خلدما/ 	ملقّدمة. �على ســــبيل 	ملثا� فإنه 6 حني (U 	للحو5 �	لصال� 
يعتــــ�	U معــــ< من نو	تج 	ملجــــا£% (	لفئة 1511 مــــن 	لتصنيف 	لصناعي 
 U	ما يِر�µللحو5 �منتجاִדا“) فإ	جتهيز �حفظ � uملوّحد ”`نتا	لد�� 	
6 قســــمني xتلفني 6 	لتصنيف 	ملركــــزE للمنتجا/. �على (E حا� 
 Eملركز	لتصنيف 	6  Sملمّيز	خلدما/ 	لسلع �	 q	من (نو qكل نو Uفإ
للمنتجا/ ُمعّرn بطريقة جتعل `نتاجه، عا�S، عن طريق نشــــاv �	حد 
 Eملوّحد. �¢ر	لــــد�� 	لصناعي 	لتصنيف 	6  nفقــــط كما هو ُمعــــّر
بذ� ®ا�لة، `} (قصى حد ممكن عملي<، إل¢ا� تناظر، بندc مقابل بند، 
 Eملركز	لتصنيف 	تــــب 	كل مرتبة من مر Uلتصنيفني ±يث تكو	بــــني 

للمنتجا/ مقترنة بإشا%S `} فئة 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد 	ل� 
ُتنَتج فيها (ساس< 	لسلعة (� 	خلدمة.

�بالنسبة للتصنيف 	ملوّحد للتجا%S 	لد�لية توجد 	لصلة   - ١٣٧
 wكل بند (مستو U) E) ،ملوّحد	لد�� 	لصناعي 	لتصنيف 	نفسها مع 
	أل%قا5 	خلمسة) 6 	لتصنيف 	ملوّحد للتجا%S 	لد�لية تنتجه عموم< فئة 
�	حــــدS فقط من 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحــــد. �	لصلة 	لقائمة 
بــــني 	لتصنيف 	ملوّحد للتجا%S 	لد�ليــــة �	لتصنيف 	ملركزE للمنتجا/ 
هــــي صلة جتعل باإلمكاU جتميــــع بنو� بأكملها مــــن 	لتصنيف 	ملوّحد 
للتجا%S 	لد�لية 6 فئة فرعية �	حدS من 	لتصنيف 	ملركزE للمنتجا/؛ 
 Eملركز	لتصنيف 	لعكس، ميكن جتميع فئا/ فرعية بأكملها من 	على �
للمنتجا/ 6 ¯موعة �	حدS (مســــتوw 	أل%قــــا5 	لثالثة) من 	لتصنيف 

	ملوّحد للتجا%S 	لد�لية ١٠.

 Rللســــلع ��خلدما oألخر� Rلصلة �لقائمة مــــع �لتصنيفا� جيــــم - 
(�لتصنيف حســــب �لفئاR �القتصا�ية �لعامة، ��لتصنيف �ملوّســــع 

(Rملدفوعا� �خلدماR ميز�

	لتصنيــــف حســــب 	لفئــــا/ 	القتصا�ية 	لعامــــة ١١ هو   - ١٣٨
تصنيف 	ســــتحدثته 	ألمم 	ملتحدS. �يهدn 	لتصنيف حســــب 	لفئا/ 
	القتصا�ية 	لو	ســــعة `} (U يكوU �ســــيلة لتحويل 	لبيانا/ 	ُملَجّمعة 6 
	لتصنيــــف 	ملوّحد للتجــــا%S 	لد�لية - �هو ±الته 	لر	هنة ليس مناســــب< 
باملّرS ألغر	� 	لتحليل حســــب 	الســــتعما� 	لنهائــــي - `} جتميعا/ 
مفيــــدS ألغــــر	� 	لتحليل 	القتصا�E لالســــتعما� 	لــــذE ُتَخّصص له 
	لســــلع، على (سا¸ مفاهيم نظا5 	حلسابا/ 	لقومية (	لتمييز بني 	لسلع 
	لر(»الية �	لســــلع 	لوسيطة �	لسلع 	الســــتهالكية). �ليست هنا¾ (ية 
صلة بني 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد �	لتصنيف حســــب 	لفئا/ 
	القتصا�ية 	لعامة ســــوU) w 	لتصنيف حسب 	لفئا/ 	القتصا�ية 	لعامة 
يعيــــد ترتيب مر	تب 	لتصنيــــف 	ملوّحد للتجا%S 	لد�ليــــة 6 ١٩ مرتبة 
6 	لتصنيف حســــب 	لفئا/ 	القتصا�يــــة 	لعامة. �بذلك فإU 	لتصنيف 
حســــب 	لفئا/ 	القتصا�ية 	لعامة ال يأخذ 6 	العتبا% 	ملصد% 	لصناعي 
للســــلع. �قد ُنّقح 	لتصنيف حســــب 	لفئــــا/ 	القتصا�ية 	لعامة 6 عا5 
١٩٨٦، 	ســــتنا�c `} 	لتنقيح 	لثالث للتصنيف 	ملوّحد للتجا%S 	لد�لية، 
�6 عــــا5 ٢٠٠٣ كي يعكس 	لصلة 	لقائمة بينــــه �بني 	لصيغة 	ملنّقحة 

للنظا5 	ملنّسق.

�قــــد ُ�ِضَع تناظر بني 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد   - ١٣٩
�	لتصنيف 	ملوّسع خلدما/ ميز	U 	ملدفوعا/ ١٢ لوصف 	ال%تباv 	لقائم 
بني 	ألنشــــطة 	ألّ�لية للمؤسســــا/، كما يتضمنها 	لتصنيف 	لصناعي 

	لد�� 	ملوّحد، �مر	تب ميز	U 	ملدفوعا/.
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مقدمـــة

تصنيفاR �ألنشــــطة �ألخرo �ملشتّقة �$�R �لصلة (�لتصنيف   - 0��
�لصناعي �لعا* لألنشــــطة �القتصا�ية ��خــــل �الحتا��R �أل���بية، 
�لتصنيف �لصناعي �ملوّحد ألســــتر�ليا �نيوsيلند�، توصيف �نشطة 
�لــــد�0 �ألعضا3 + منظمة �لوحــــدT �ألفريقية، �لتصنيف �لصناعي 
 Rألمريــــكا �لشــــمالية، �لتصنيف �لصناعي �لــــد�: �ملوّحد للجها

�ألجنبية �ملنضّمة)
منــــذ (U بــــد(/ 	ألعما� 	ملتعلقــــة بتنســــيق 	لتصنيفا/   - ١٤٠
	القتصا�ية (ّكد/ 	للجنة 	إلحصائية (نه ينبغي (U ُتبَذ� جهو� لتنســــيق 
	لتصنيفا/ 	لوطنية 	ملتعد�S مع 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح 
٣. �(عما� فريــــق 	خل�	Y 	ملعs بالتصنيفــــا/ 	القتصا�ية �	الجتماعية 
	لد�ليــــة �	صلــــت هذ� 	جلهو� باألعمــــا� 	ل� قا5 ֲדــــا 	لفريق 6 `طا% 
	ملجموعة 	لد�لية للتصنيفا/ 	القتصا�ية �	الجتماعية. �حتد� 	لديباجة 
ُ(ســــس هذ� 	لعالقا/ 	لقائمــــة بني تصنيفا/ مرجعيــــة (مثل 	لتصنيف 
	لصناعــــي 	لد�� 	ملوّحد بالنســــبة لألنشــــطة 	القتصا�يــــة) �تصنيفا/ 
} جتميع تصنيفا/ 	ألنشــــطة 	لقائمة  مشــــتقة ��	/ صلــــة. �	حلاجــــة̀ 
(ّكد/ عليها مرS (خرw 	للجنة 	إلحصائية �ســــتكوU عنصرc (ساســــي< 

6 	ألعما� 	ل� سُيضطلع ֲדا مستقبًال بشأU هذ� 	لتصنيفا/.
�	حلاجــــة `} 	لتجميع ال تقّلل من 	حلاجة `} تصنيفا/   - ١٤١
قليمية لألنشطة،  `قليمية. �	ألعما� 	ملتعلقة بتحسني �مو	Yمة تصنيفا/̀ 
	ســــتنا�c `} 	لتصنيفا/ 	ملرجعية باعتبا%ها 	ملعيــــا% 	لد��، هي طريقة 
هامة لدعم تطبيق 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد. �ينبغي (U ُتشــــتق 
 U)� ملوّحد	لد�� 	لصناعــــي 	لتصنيف 	إلقليمية من 	لتصنيفا/ 	هــــذ� 
تتــــم مو	Yمتها مــــع 	خلصائص 	إلقليميــــة ملجموعة من 	لبلــــد	U. �هذ� 
	لتصنيفــــا/ 	إلقليمية ســــتجعل 	لبيانا/ قابلة للمقا%نــــة �	خل 	ملنطقة، 
كما (µا ســــتكوU مبثابة مبا� توجيهية جــــر/ مو	Yمتها بد%جة (ك� 

من (جل �ضع تصنيفا/ �طنية.

�لتصنيفا� �ملشتّقة  - ١
جرw 	التفاp من خال� فريق 	لعمل 	ملشتر¾ بني 	ملكتب   - ١٤٢
	إلحصائــــي 	لتابع لألمم 	ملتحدS �	ملكتــــب 	إلحصائي 	لتابع لالحتا�	/ 
 Uيكو U) ملعنيّــــة على	 n	ألطر	مــــن جانب _يع  Uأل�%�بيــــة �بتعا�	
	لتصنيف 	لصناعي 	لعا5 لألنشطة 	القتصا�ية �	خل 	الحتا�	/ 	أل�%�بية 
	ملنّقــــح �تصنيف 	ملنتجا/ لالحتا�	/ 	أل�%�بية �� 	لصلة متطابَقني مع 
	لتصنيــــف 	لصناعي 	لــــد�� 	ملوّحد �	لتصنيف 	ملركــــزE للمنتجا/، 
علــــى 	لترتيب، (� 	متــــد	�e cما. كذلك فإU ُنظم 	لترميز 	ملســــتخَدمة 
6 تصنيفا/ 	ألمم 	ملتحدS ســــتكوU، `} (قصى حد ممكن، نفس ُنظم 
	لترميــــز 	ملســــتخَدمة 6 تصنيفــــا/ 	الحتا�	/ 	أل�%�بيــــة. �نتيجة eذ	 
(صبح هنا¾ تطابق على نطاp �	ســــع بني 	ملنظمتني. �هنا¾ تطابق بني 
	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد �	لتصنيف 	لصناعي 	لعا5 لألنشــــطة 

	القتصا�ية �	خل 	الحتا�	/ 	أل�%�بية ح· مستوw 	لرقمني (	ألقسا5) 
للتصنيــــف. �على 	ملســــتويا/ 	أل�¥، (�جد 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لعا5 
لألنشــــطة 	القتصا�ية �	خل 	الحتا�	/ 	أل�%�بيــــة مزيدc من 	لتفاصيل 
	ل� تناســــب مستخدمي 	لتصنيف 	أل�%�بيني. �	لتفاصيل 	إلضافية 	ل� 
¢ا�هــــا ميكــــن �	ئم< جتميعها 6 مر	تب 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد��  مت̀ 
	ملوّحد على مســــتوw 	لثالثة (%قا5 �مســــتوw 	أل%بعة (%قا5 �	خل نفس 

	eيكل.
�قد �ضعت 	لد�� 	ألعضاY 6 منظمة 	لوحدS 	ألفريقية   - ١٤٣
 6 Yألعضا	لــــد�� 	باســــم توصيف (نشــــطة  nتصنيف< لألنشــــطة ُيعر
منظمة 	لوحدS 	ألفريقية ١٣، �هو تصنيف مشّتق من 	لتصنيف 	لصناعي 
	لد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح ٣. ��ضع هذ	 	لتصنيف �ّجهته 	لرغبة 6 تنفيذ 
	لتوصيا/ 	لد�لية �مر	عاS حاجا/ 	لد�� 	ألعضاY 6 	لوقت نفســــه. 
�قد �خل توصيف (نشــــطة 	لد�� 	ألعضاY 6 ¯لس 	لوحدS 	ألفريقية 
 Uألفريقية 6 كانو	 Sلوحــــد	6 ¯لس  Yألعضا	لد�� 	لنفــــا� 6 	َحيّــــز 

	لثا�/يناير ٢٠٠١.
 Sلوحد	6 منظمة  Yألعضــــا	لد�� 	توصيــــف (نشــــطة �  - ١٤٤
	ألفريقية يســــz على µج 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد باســــتخد	5 
	ألبو	N 	لبالغ عد�ها ١٧ باب< (مستوw 	لرقم 	لو	حد) �	ألقسا5 	لبالغ 
عد�ها ٦٠ قسم< (مستوw 	لرقمني) للتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد 
��U تغيz. �	ملجموعا/ 	لبالغ عد�ها ١٤٩ ¯موعة (مستوw 	أل%قا5 
	لثالثــــة) eــــذ	 	لتصنيف هي بصفة عامة مطابقــــة ملجموعا/ 	لتصنيف 
	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد. �	الســــتثناY	/ تتعلــــق بتجميعا/ ¯موعا/ 
	لتصنيــــف 	لصناعــــي 	لد�� 	ملوّحــــد عندما كاU هــــذ	 	لتصنيف يبد� 
منطويــــ< على تفاصيــــل £	ئدS مقا%نة باقتصا� 	لــــد�� 	ألعضاµ) �) ،Yا 
 { موعا/ 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد للوصو�̀  تتعلــــق بفصل̄ 
حتليل (فضل ألنشــــطة (فريقية هامة، �خاصــــة 	لز%	عة �صناعة 	لتجهيز 
	لز%	عي، مع مر	عاS 	إلجر	Y 	ملتعلق مبو	Yمة 	لتصنيفا/ 	لد�لية كما هو 

®د� 6 	لفصل ثالث<، 	جلزUO باY �جيم.
�بالنظــــر `} (U 	قتصا�	/ 	لــــد�� 	ألعضاY 6 منظمة   - ١٤٥
	لوحــــدS 	ألفريقية تشــــمل نصيب< كبــــcz من 	لقطــــاq 	ألّ�� (	لز%	عة، 
�تربية 	ملاشــــية، �صيد 	أل»ا¾، �تطوير 	ألحر	u) �قليل من 	ألنشــــطة 
	لصناعيــــة 	لناميــــة فإU 	ألعما� 	لــــ� 	ضُطلع ֲדا فيمــــا يتعلق بتوصيف 
 Sألفريقية قد (ّ�/ `} £يا�	 Sلوحد	6 منظمة  Yألعضا	لد�� 	نشــــطة )
6 عــــد� 	لفئا/ 6 	لقطــــاq 	ألّ�� �`} تقليل فئا/ (نشــــطة 	لصناعة 

	لتحويلية.
�مر	تب 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لــــد�� 	ملوّحد للجها/   - ١٤٦
	ألجنبية 	ملنضّمة ١٤ هي نظا5 لتجميعا/ صناعية مستمد من 	لتصنيف 
 /	Yإلحصا	عن  Òإلبال	ملوّحد �ضع كي يستخد5 6 	لد�� 	لصناعي 	
	ملتعلقــــة باجلها/ 	ألجنبية 	ملنضمة `} 	ملنظما/ 	لد�لية. �قد �ضعت 
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فئــــا/ 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد للجها/ 	ألجنبية 	ملنضّمة من 
(جل `تاحة 	لنظر `} (نشطة مؤسسا/ 	خلدما/ 6 سياp (نشطة _يع 

	ملؤسسا/.
�لتصنيفا� �e� �لصلة  - ٢

ُيعتــــ� 	لتصنيف 	لصناعي 	ملوّحد ألســــتر	ليا �نيو£يلند	،   - ١٤٧
	لذE ُنشــــر 6 عا5 ١٩٩٣، متفق< بصو%S عامة مع 	لتصنيف 	لصناعي 
	لد�� 	ملوّحد على 	ملســــتوw 	لتفصيلي. �على مســــتوw 	لفئا/ ُصّمم 
	لتصنيف 	لصناعي 	ملوّحد ألستر	ليا �نيو£يلند	 ±يث ُيناظر فئا/ فر�ية 
(� ¯ّمعــــة 6 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد. �6 بعض 	لصناعا/، 
تتجــــا�£ جتميعــــا/ لألنشــــطة �	خل �حــــد	/ 	قتصا�ية 6 (ســــتر	ليا 
�نيو£يلنــــد	 حد�� 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد مبا يؤ�E `} عدٍ� 
من 	لر�	بط 	ملباشــــرS. �جرw 	لعمل على `بقاY هذ� 	حلاال/ عند 	حلد 
	أل�¥. �مفاهيم �تفســــz	/ 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد تدعم 

.n	ر�	 U�� 	ليا �نيو£يلند	ملوّحد ألستر	لصناعي 	لتصنيف 	
�نظــــا5 	لتصنيف 	لصناعي ألمريكا 	لشــــمالية ُ�ضع 6   - ١٤٨
منتصف 	لتســــعينا/. �قد ُبِذلَـت جهو� لتقليل مدw جتا�£ 	ملستويا/ 
	لدنيا لذلك 	لنظاÇ) 5ســــة (%قا5، 	لصناعا/) حلد�� مستوw 	لرقمني 
 Sيتيح `عا� 	لتنقيح ٣. �هــــذ	ملوّحد، 	لــــد�� 	لصناعي 	لتصنيــــف 	6 
جتميع 	لبيانــــا/ 	إلحصائية 	ل� ُجمعت �فق< لنظا5 	لتصنيف 	لصناعي 
ألمريكا 	لشــــمالية 6 (قسا5 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح 
٣، 	لــــ� يتكــــوU %مزها من %قمــــني �يعكس 	لرغبة 6 ضمــــاU قابلية 
	لبيانــــا/ للمقا%نة حــــ· `�	 كاU نظــــا5 	لتصنيف 	لصناعــــي ألمريكا 
	لشــــمالية قد ُ�ضع 	ســــتنا�c `} (ســــا¸ مفاهيمي $تلف عن 	ألسا¸ 

	ملفاهيمي للتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد.
 oلد�لية �ألخر� Rعالقة �لتصنيفا ها3 - 

بالتصنيف �لصناعي �لد�: �ملوّحد
هنا¾ تصنيفا/ (خرw �ضعتها 	ألمم 	ملتحد �) S	eيئا/   - ١٤٩
	لتابعــــة eا، �هي تصنيفا/ eا عالقة من نــــوq ما بالتصنيف 	لصناعي 
	لد�� 	ملوّحد (� (µا تســــتفيد من (جز	Y من �لك 	لتصنيف 6 تعريف 
 /	Yإلحصا	لتصنيفا/ لوصف 	تبها. �قد �ضعت هــــذ� 	ــــا (� مرeا¯
	ملتعلقــــة باملهن، �	لعمالــــة، �	إلنفاقا/، �	لتعليم، �	لســــياحة، �	لبيئة. 
�هــــذ� 	لتصنيفا/ هي ”تصنيــــف �ظائف 	حلكومــــة“، �”	لتصنيف 
	لــــد�� 	ملوّحد للتعليم“ ١٥ �”	لتصنيف 	لــــد�� 	ملوّحد للمهن“ ١٦، 

�تصنيف 	لنشاv ”	حلساN 	لفرعي للسياحة“ ١٧.
�تصنيــــف 	ملهــــا5 	حلكوميــــة، 	لــــذE �ضعــــه 	ملكتب   - ١٥٠
	إلحصائي 	لســــابق 	لتابــــع لألمانة 	لعامة لألمم 	ملتحدS كي ُيســــتخد5 
(ساس< 6 نظا5 	حلسابا/ 	لقومية، ُنِشر أل�� مرS 6 عا5 ١٩٨٠ �ُنّقح 
6 عــــا5 ٢٠٠٠. �تصنيف 	ملها5 	حلكومية هو 6 	لو	قع تصنيف مماثل 

بد%جــــة كبSz للتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحــــد. ��حدS 	لتصنيف 
لتصنيف 	ملها5 	حلكومية هي، من حيث 	ملبد(، 	لتعامل 	لفر�E، غz (نه 
 Sلوحد	هي نفس  Sلوحد	 Uلترتيبا/ ستكو	 q	بالنســــبة للعديد من (نو
	حلكوميــــة 	ل� يتعلق ֲדا 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد. �`ضافة `} 
هــــذ	 فإU معيا% 	لتصنيــــف - 	ملهمة 6 حالة تصنيــــف 	ملها5 	حلكومية 
�	لنشاv بالنسبة للتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد - هي معايz متماثلة 
`} حــــد ما من 	لناحيــــة 	ملفاهيمية. غU) z تصنيف 	ملها5 	حلكومية هو 
(كثــــر مالYمة مــــن 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد بالنســــبة لتصنيف 
	إلنفاقــــا/ 	حلكومية ألU قائمة 	ملهــــا5 6 تصنيف 	ملها5 	حلكومية هي 
(كثر تفصيًال من قائمة 	ألنشــــطة 6 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، 
`�	 (µا ُ�ضعت حتديدc كي تأخذ 6 	العتبا% مدw 	ألنشــــطة 	حلكومية 
�تنوعها. �على 	لرغم من �جو� (�جه متاثل بني معايz 	لتصنيَفني فإنه 
قد تنشــــأ مشــــكال/ عند مقا%نة 	لبيانا/ 	ل� ُتجمــــع �فق< للتصنيف 
	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد �تصنيف 	ملها5 	حلكومية. �على ســــبيل 	ملثا� 
فإU تصنيف 	ملها5 	حلكومية يشــــمل ليس فقط 	إلنفاقا/ 	ملباشرS على 
	ملــــد	%¸ 	ل� متتلكها 	حلكومة بل (يض< �عــــم 	ملد	%¸ 	ململوكة ملكية 
خاصة �كذلــــك 	إلنفاقا/ على 	خلدما/ 	لفرعية 	لــــ� ُتقّد5 للتعليم، 
مثــــل 	لنقل �	لتغذية �	إلقامة لطــــالN 	ملد	%¸ �ما `} �لك. �يتضمن 
	لفرq (لف من 	جلزY 	خلامس من هذ	 	ملنشو% جد�� تناظر بني مر	تب 
تصنيف �ظائف 	حلكومة �مر	تب 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد.

�قد �ضعت منظمة 	ألمم 	ملتحدS للتربية �	لعلم �	لثقافة   - ١٥١
(	ليونســــكو) 	لتصنيف 	لد�� 	ملوّحد للتعليــــم كي يكو�) U	S لتجميع 
 Sكل على حد U	لبلد	خل 	� Yً	لتعليم سو	 /	Yتصنيف �عر� `حصا�
(� على 	لصعيد 	لد��، �	سُتكمل 	لتصنيف Oخر مرS 6 عا5 ١٩٩٧. 
�هذ	 	لتصنيف هو تصنيف متعد� 	ألغر	� لل�	مج 	لتعليمية ُيستخد5 
فيمــــا يتعلق بإحصاY	/ عن قيــــد 	لطالN �باملو	%� 	لبشــــرية (� 	ملالية 
	ملســــتثمرS 6 	لتعليم، �كذلــــك كإحصاY	/ عــــن 	لتحصيل 	لتعليمي 
 Uلسكا	/ 	�	ملثا�، من تعد	ملستقى، على سبيل 	لنحو 	على  Uللســــكا
(� من 	لد%	ســــا/ 	الســــتقصائية للقوw 	لعاملــــة. �	لوحدS 	إلحصائية 
حســــبما هــــو مصنّــــف 6 	لتصنيف 	لــــد�� 	ملوّحد للتعليــــم عند (�¥ 

مستوwً هي 	ل�نامج (� 	ملجموعة 	ل�نا¯ية.
�	ملؤسســـا/ 	لتعليميـــة مصّنفة �فقـــ< للتصنيف 	لد��   - ١٥٢
	ملوّحد للتعليم على (ســـا¸ نوq 	ل�نامج 	لذE تقّدمه تلك 	ملؤسسا/. 
�هذ� 	ملؤسسا/ قد ُتعت�، من حيث 	ملبد(، معا�لة للوحد	/ 	ألساسية 
	ل� ســـُيصّنفها 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد. �جرw تغيz تعا%يف 
مر	تـــب 	لتصنيـــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد بالنســـبة خلدمـــا/ 	لتعليم 
منـــذ 	لتنقيح 	لـــذE ُ(�خل آلخر مرS على �لـــك 	لتصنيف ��لك جلعل 
 zألخ	لتنقيح 	لـــ� ُ(�خلت 6 	 /	zلتغي	تــب متماشـــيــة مــع 	ملر	هذ� 

للتصنيف 	لد�� 	ملوّحد للتعليم.
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مقدمـــة

�قــــد �ضعت منظمــــة 	لعمل 	لد�ليــــة 	لتصنيف 	لد��   - ١٥٣
	ملوّحد للمهن. �هذ	 	لتصنيف يوفر (ساســــ< ملقا%نة 	إلحصاY	/ 	ملهنية 
	ملتعلقــــة مبختلــــف 	لبلد	U �لإلبالÒ عن معلومــــا/ مهنية (خرw، منها 
مثًال معلوما/ عن تعيني 	لعّما� 	ملهاجرين (� 	لسما³ بدخوeم. �هذ	 
	لتصنيف ُيســــتخد5 (يض< كنمو�u للبلد	U عند قيامها بوضع تصنيفاִדا 

	ملهنية 	لوطنية (� بتنقيح تصنيفاִדا 	لقائمة.

�	لوحد	/ 	ألساســــية 	ل� تصنّــــف 6 	لتصنيف 	لد��   - ١٥٤
	ملوّحــــد للمهن هــــي 	لوظائف. �تصّنف 	لوظائــــف 6 �لك 	لتصنيف 
على (سا¸ نوq 	لعمل 	لذE يؤ�E) ،w 	ملها5 �	لو	جبا/ 	ل� ستنّفذ. 
} (U 	ملها5 �	ألســــس 	ملفاهيمية للتصنيــــف 	لصناعي 	لد��  �بالنظــــر̀ 
 E) - ملوّحد للمهن	لــــد�� 	تلف متامــــ< عما هي للتصنيف H ملوّحــــد	
(U كل تصنيــــف يقيس جو	نب لالقتصــــا� xتلفة بد%جة كبSz - فإنه 
} ”تنسيق“ هيكلهما. غU) z 	لتصنيف 	لد�� 	ملوّحد  ال توجد حاجة̀ 
للمهن يستخد5 `شا%	/ مناسبة للتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد عند 
تعريــــف (�جه 	لتشــــابه �(�جه 	الختالn بني ¯موعــــا/ معّينة عندما 
تكوU مســــتندS `} نــــوq 	لتمييز	/ 	ل� تظهــــر 6 	لتصنيف 	لصناعي 
	لــــد�� 	ملوّحد، (E بني نوq 	ملنتجا/، �هي 	لســــلع �	خلدما/، 	ل� 
¢ــــرE `نتاجهــــا (� بيعها. �6 	لتصنيــــف 	لد�� 	ملوّحــــد للمهن لعا5 
١٩٨٨ (ISCO-88) ُ(�%جــــت هذ� 	إلشــــا%	/ من (جــــل 	لتمييز	/ 
بــــني ¯موعا/ 	لوحدS 6 	ملجموعتني 	أل�¥ 122 (”مدير� 	إل�	%	/ 

.(“Uلعامو	 Uملدير�	”) لعمليا/“) �131	� uلإلنتا

 Nحلســــا	معيا% ��� جديد، هو ” cقــــد ُ�ضع مؤخر�  - ١٥٥
	لفرعي للســــياحة“، �	عتمد/ 	للجنة 	إلحصائية هذ	 	ملعيا% 6 ��%ִדا 
	حلا�يــــة �	لثالثني 	لــــ� ُعقد/ 6 عــــا5 ٢٠٠٠ ١٨. �هذ	 	ملعيا% �د� 
مقاييس 	لســــياحة �(ثرها على 	القتصا� �	خل `طا% لنظا5 	حلســــابا/ 
	لقومية. �قائمة 	ألنشــــطة 	ل� eا صلة بالســــياحة �	ل� يتضمنها 	ملرفق 
	لثــــا� من 	جلــــزY 	لثا� من 	لتصنيف 	لصناعي 	لــــد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح 
٣، حــــّل ®لهــــا 	حلســــاN 	لفرعي للســــياحة 	لذE ّ�د� 	لســــياحة من 
حيث منتجاִדا 	خلاصة ֲדا 	ل� يشتريها 	لز�	% �	ألنشطة 	ل� ُتنتج تلك 
	ملنتجــــا/، �يقد5 قائمــــة ֲדا من حيث 	لتصنيــــف 	ملركزE للمنتجا/ 
 nخلاصة بالسياحة ُتعّر	ألنشطة 	ملوّحد. �	لد�� 	لصناعي 	لتصنيف 	�
بأµا 	ألنشطة 	إلنتاجية 	ل� تنتج �	حدc، (� (كثر، من 	ملنتجا/ 	خلاصة 
 .vلنشــــا	ل� حتد� طبيعة 	 uإلنتــــا	لعملية  Eبالســــياحة كناتــــج تقليد
طا% منهجي مقتر³“ 	ملفاهيم  �تر� 6 ”	حلســــاN 	لفرعي للســــياحة:̀ 
�	لتعريفــــا/ �	لتصنيفــــا/ 	ل� يتعيّــــن 	ســــتخد	مها، �كذلك 	إلطا% 
	ملنهجي 	ملقتر³. �تر� 6 	ملرفق 	لثا� لذلك 	ملنشــــو% قائمة باملنتجا/ 

	خلاصة بالسياحة �	ألنشطة 	خلاصة بالسياحة.

wموضوعا/ (خر خامس< - 
�ملوّحــــد،  �لــــد�:  �لصناعــــي  �لتصنيــــف   +  R�uلتغيــــ�  - �لــــف 
�لتنقيــــح ٣ - ١، مقا�نــــة بالتصنيــــف �لصناعي �لــــد�: �ملوّحد، 

�لتنقيح ٣
`U (ثــــر 	لتحديــــث 	حلــــا� للتصنيف 	لصناعــــي 	لد��   - ١٥٦
	ملوّحــــد، 	لتنقيــــح ٣، على هيكل 	لتصنيف هو (ثــــر ®د��. �كاU من 
	لضر�%E `�خا� بعض 	لتغيz	/ إلتاحة 	لتجميع 	ملالئم لفئا/ كاملة 
من �لك 	لتصنيف 6 	لتجميعا/ 	لبديلة 	ملبيّنة 6 	جلزY 	لر	بع من هذ	 
	ملنشــــو%. �قد تعّين تقسيم ¯موعتني فقط من 	لتصنيف لتحقيق �لك. 
�بالنظر `} (U هاتني 	ملجموعتني (515 � 722)� ُتقّســــما من قبل `} 
تقسيما/ فرعية فإنه ال يز	� من 	ملمكن للبلد	U غz 	لقا�%S على تنفيذ 
هــــذ	 	لتفصيل 	جلديــــد للتصنيف (U ُتنِتج بيانا/ على مســــتوw 	لثالثة 
(%قاE) ،5 مستوw 	ملجموعة، ��U 	إلخال� بالقابلية للمقا%نة بسالسل 

.wخر) Sمنية جديد£
�	ملجموعــــة ٠٥٠ 6 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد   - ١٥٧
(صيد 	أل»ا¾، �	ملز	%q 	لســــمكية، �(نشــــطة 	خلدما/ 	ملتصلة بصيد 
} فئتني: 0501 (صيد 	أل»ا¾) �0502 (تشــــغيل  	أل»ــــا¾) ُقّســــمت̀ 
مــــز	%q 	أل»ا¾) كي تؤخذ 6 	العتبــــا% 	الختالفا/ 6 طبيعة �(�ية 

هذين 	لنشاطني.
�	ملجموعة 515 6 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد   - ١٥٨
(	لبيــــع باجلملة لــــآلال/ �	ملعــــد	/ �	إلمد	�	/) قّســــمت `} ثال¼ 
فئا/: 5151 (	لبيع باجلملة للحو	ســــيب �	ملعد	/ 	لطرفية للحو	سيب 
�	ل�	¯يــــا/) �5152 (	لبيــــع باجلملة لألجز	Y �	ملعــــد	/ 	إللكتر�نية 
 5159� �	لالســــلكية)  	لســــلكية  	التصــــاال/  �ُمعــــّد	/   Y	ألجــــز�

.(wألخر	/ 	�	إلمد	/ �	ملعّد	لبيع باجلملة لآلال/ �	)
�	ملجموعة 722 6 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد   - ١٥٩
 { (نشر 	ل�	¯يا/ �توفzها �تقدمي 	خل�S 	الستشا%ية بشأµا) ُقّسمت̀ 
فئتني: 7221 (نشر 	ل�	¯يا/) �7229 ((نشطة (خرw لتوفz 	ل�	¯يا/ 
�تقدمي 	خل�S 	الستشا%ية بشأµا). �باإلضافة `} هذ	 فإU هاتني 	لفئتني 
¢ا� �نشر 	ل�	¯يا/ جلميع (نو	q 	لتطبيقا/ مبا يشمل   ̀Uآل	 Uتشــــمال

(لعاN 	لفيديو.
�	لبــــاN ميــــم 6 	لتصنيــــف 	لصناعــــي 	لــــد�� 	ملوّحد   - ١٦٠
(	لتعليــــم) جرw تعديله كي تؤخذ 6 	العتبــــا% 	لتغيz	/ 6 	لتصنيف 
	لــــد�� 	ملوّحــــد للتعليم، �هــــو 	لتصنيف 	لذE ُنّقــــح 6 عا5 ١٩٩٧. 
�جديــــر باملالحظــــة (نه قد حــــد¼ تغيz 6 معاجلة تعليــــم 	لكبا% على 

xتلف 	ملستويا/.
�قد ُ(�%u 6 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح   - ١٦١
 uإلنتا Sملمّيز	 zألنشــــطة غ	لقســــم 96: 	) U	جديد U٣ - ١، قســــما



٢٦

�لتصنيف �لصناعي �لد�: �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

	لسلع 	ل� تقو5 ֲדا 	ألسر 	ملعيشية 	خلاصة الستخد	مها 	خلا«، �	لقسم 
97: 	ألنشــــطة غz 	ملمّيزS إلنتاu 	خلدما/ 	ل� تقو5 ֲדا 	ألسر 	ملعيشية 
	خلاصة الستخد	مها 	خلا«) كي يشمل (نشطة 	إلنتاu 	ل� تضطلع ֲדا 
ُ(سر معيشية خاصة الستخد	مها 	خلا«. �eذ	 فإU هذين 	لقسمني لن 
 U	لتجا%ية �لكنهما مفيد	ملشا%يع 	 /	Yحصا يكونا، عا�Sً، منطبقني 6̀ 

.nلكفا	ملعيشية �(نشطة 	ألسر 	ل� تشمل 	لبيانا/ 	6 ¯موعا/ 
�جــــرw `�خا� عد� مــــن 	لتصحيحــــا/ 	ألصغر على   - ١٦٢
	لتصنيفــــا/. �تظهر تفاصيل هذ� 	لتصحيحا/ 6 جد	�� 	لتناظر بني 
	لتصنيــــف 	لصناعي 	لــــد�� 	ملوّحد، 	لتنقيــــح ٣، �	لتصنيف 	لصناعي 
	لــــد�� 	ملوّحد، 	لتنقيــــح ٣ - ١، 	ل� يتضمنها 	جلزY 	خلامس من هذ	 
	ملنشــــو%. �يتضمن ســــجل 	لتصنيفا/ 	ملوجو� علــــى موقع ”	لويب“ 
http://unstats.un.org.) Sملتحد	ألمم 	إلحصائية 6 	خلا« بالشــــعبة 	

unsd/class) �صف< (كثر تفصيًال.

فها�v �لتصنيف با3 - 
ُتعتــــ� 	لفها%¸ 	لرقمية �	ألÀديــــة (��	/ مفيدS للغاية   - ١٦٣
 Eا تؤ�µ) لتصنيف، كمــــا	تــــب 	لتفاصيل `} مر	ملزيد مــــن 	إلضافــــة 
`} تبســــيط تطبيقها بد%جة كبSz. �	لفها%¸ ُمصّممة ±يث تســــاعد 
6 مو	Yمــــة 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد مــــع متطلبا/ 	لتصنيف 
لبلد	U منفر�S، �مقا%نة 	لتصنيفا/ 	لوطنية بالتصنيف 	لصناعي 	لد�� 
	ملوّحد، �تصنيــــف 	لبيانا/ �فق< للتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد. 
�ينبغــــي (يضــــ< (U توّفر هذ� 	لفهــــا%¸ �ليًال ُيهتدw بــــه للوصو� `} 

	لتصنيف 	لصحيح للوحد	/ 	إلحصائية.
 /	zلفهر¸ تفســــ	تظهر بســــهولة 6  U) ملمكن	مــــن �  - ١٦٤
 ،Sجلديد	باألنشــــطة  Sًترتبط عا� /	zللتصنيف، �هي تفســــ Sجديــــد
�خــــا� تغيz 6 	لتصنيف (�   ̀{ ��U) U تكــــوU هنــــا¾، عا�Sً، حاجة̀ 
6 نصوصــــه �	/ 	لصلة. �فها%¸ 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد 
ُنشر/ 6 شكل مطبوq 6 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح 
٢، 6 عــــا5 ١٩٧١ ١٩. �	لفهــــا%¸ 	خلاصة ֲדــــذ� 	لصيغة 	جلديدS من 
	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد ســــتكوU متاحة بشــــكل مقر�O Yلي< 
�منشــــو%S 6 ســــجل 	لتصنيفا/ على موقع ”	لويب“ 	خلا« بالشعبة 

.(http://unstats.un.org/unsd/class) Sملتحد	ألمم 	إلحصائية 6 	
جد��0 �لتناظر جيم - 

ُتعت� جد	�� 	لتناظر (�	Sً هامة ملقا%نة 	لبيانا/ 	إلحصائية   - ١٦٥
	لــــ� ُجمعت �ُعرضت باســــتخد	5 تصنيفا/ xتلفــــة. �هذ� 	جلد	�� 
تصبــــح ضر�%ية عندما يتغــــz 	لتصنيف مع مر�% 	لوقــــت (� عندما ال 
تتيح 	ُألطر 	ملختلفــــة (U يكوU هنا¾ تر	بط �ثيق بني تلك 	لتصنيفا/. 
�جد	�� 	لتناظر بني 	لصيغ 	ملختلفة ُتستخد5 لنفس 	لتصنيف 6 �صف 

	لتغيz	/ 	لتفصيلية 	ل� ُ(�خلت 6 عملية 	لتنقيح.

} (U 	لتصنيــــف 	لصناعــــي 	لــــد�� 	ملوّحــــد  �بالنظــــر̀   - ١٦٦
ــــاال/ عديدS، كانت   ̄6 /	Yإلحصا	ســــُتخد5 جلمع �عــــر� 	قــــد 
هنــــا¾ حاجة ملّحــــة `} جد	�� تناظر بني 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 
	ملوّحــــد �	لتصنيفا/ 	ألخرw. �هذ	 	ملنشــــو% يتضمــــن جد	�� تناظر 
بــــني 	لتصنيف 	لصناعــــي 	لد�� 	ملوّحد، 	لتنقيــــح ٣ - ١، �	لتصنيف 
	لصناعــــي 	لد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح ٢، إلتاحة مقا%نة 	لبيانا/ 	لتا%$ية، 
�كذلــــك جد	�� تناظر بني 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح 
٣ - ١، �	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح ٣، لبياU تفاصيل 

.E%جلا	لتنقيح 	ل� ُ(جريت 6 	 /	zلتغي	
�عند صياغة 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح   - ١٦٧
٣، �6 	لوقت نفســــه 	لتصنيف 	ملركزE للمنتجا/، جرw 	لربط على 
 Eملركز	لتصنيف 	تــــب 	ترتيب مر Sلتصنيَفــــني. �بإعا�	ــــو �ثيق بني �
 vال%تبا	5 	ســــتخد	لصناعي، مع 	للمنتجا/ على حســــب مصد%هــــا 
 S%ملوّحد للتجا	لتصنيف 	للمنتجــــا/، � Eملركز	لتصنيف 	لقائــــم بني 	
 Uلتعا�	خلا« مبجلس 	لسلع 	ملنّسق لتوصيف �ترميز 	لنظا5 	لد�لية، �	
	جلمركــــي، ُ�ضع جــــد�� تناظر تفصيلي بني 	لنظا5 	ملنّســــق لتوصيف 
�ترميز 	لســــلع 	خلــــا« مبجلس 	لتعا�U 	جلمركــــي، �	لتصنيف 	ملوّحد 
للتجــــا%S 	لد�لية، �	لتصنيف 	ملركزE للمنتجا/، �	لتصنيف 	لصناعي 

	لد�� 	ملوّحد، غU) z هذ	 	جلد�� غz مشمو� 6 هذ	 	ملنشو%.
�هنا¾ حاجــــة ملّحة لربط 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لد��   - ١٦٨
	ملوّحــــد بتصنيــــف �ظائف 	حلكومــــة. �6 حــــني (U تصنيف �ظائف 
 ،Sًهنا¾، عا� Uملتعاملني فــــإ	لتعامــــال/ �ال ُيصّنف 	حلكومــــة ُيصّنف 	
طبيعة نشــــاv للتعامال/ 	ملصّنفة 6 تصنيف �ظائف 	حلكومة مبا يتيح 
	لربط بني 	لتعامال/ �	لوحد	/ 	إلحصائية 	ملالئمة. �جدير باملالحظة 
(U 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد ال ميّيز باملّرS بني 	ملشا%يع 	لتجا%ية 
	ململوكة للحكومة �	ملشا%يع 	لتجا%ية 	ململوكة ملكية خاصة. �ير� 6 

	جلزY 	خلامس من هذ	 	ملنشو% بياU للتناظر 	ملوجو� بني 	لتصنيفني.
�ֱדموعاR �ملشّكلة + �لتصنيف �لصناعي �لد�:   - 0��

�ملوّحد لغر@ خا`/�لتجميعاR �لبديلة
6 كثz من 	ألحياU �تاu 	لتحليل 	القتصا�E �عر�   - ١٦٩
	إلحصاY	/ بشــــأU موضوعا/ ®ّد�S `} جتميع للبيانا/، 	ل� ُتجمع 
�فقــــ< للتصنيــــف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد بطر	ئــــق Hتلف عن 	لتجميع 
	لذE يوّفر� هيكل �لك 	لتصنيف. �من (جل هذ� 	ألغر	� 	خلاصة مت 
`¢ا� جتميعا/ موّحدS لتلبية هذ� 	حلاجا/، مثل 	لتجميعا/ 	ملعر�ضة 
6 	جلزY 	لر	بع من هذ	 	ملنشــــو% (قطاq 	ملعلوما/، �قطاq 	ملعلوما/ 
�تكنولوجيا/ 	التصاال/، �	لقطاq غz 	لر»ي) �	لتجميعا/ 	ملعّرفة 
6 ُ(طر `حصائية (خرw (من (جل ”(نشــــطة 	لســــياحة“، ”	ألنشــــطة 
	لبيئية“، �ما `} �لك). �قد َتســــتخد5 هذ� 	لتجميعا/ 	لبديلة فئا/ 



٢٧

مقدمـــة

كاملــــة مــــن 	لتصنيف 	لصناعي 	لــــد�� 	ملوّحد، مثــــل 	لتجميع 	لبديل 
لقطــــاq 	ملعلوما/، (� فقط (جز	Y من فئا/ 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 
	ملوّحــــد، `�	 كاU 	ملفهو5 	لذE يقو5 عليــــه 	لتجميع غz قابل للمقا%نة 
باملبد( 	ملستخَد5 6 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد (	نظر 	جلزY 	لر	بع 

لالطالq على مزيد من 	ملعلوما/).
�	ملرفق 	لثــــا� 	ملتعلــــق بالصناعا/ 	ملرتبطة بالســــياحة   - ١٧٠
	ملوجو� 6 	جلــــزY 	لثا� من 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح 
٣، � ُيستنسخ 6 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، 	لتنقيح ٣ - ١، 
كنهج بسيط إلظها% قائمة بالصناعا/ �	/ 	لصلة بالسياحة (	لتصنيف 
	لد�� 	ملوّحد ألنشــــطة 	لسياحة) ��لك ألU مرفق 	لتصنيف 	لصناعي 
	لد�� 	ملوّحد قد َحّل ®له `طا% حســــاN فرعي للســــياحة (كثر Ïوًال 

حسبما ير� �صفه 6 	لفقرS ١٥٥ (عال�.

تقدمي �لدعم �y مستخدمي �لتصنيف  ها3 - 
�لصناعي �لد�: �ملوّحد

	لشــــعبة 	إلحصائية 6 	ألمم 	ملتحدS هي 	جلهة 	ملسؤ�لة   - ١٧١
عن تطوير �`�	مة 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد. �	جلها/ 	ل� تتو} 
تطوير تصنيفا/ 	ألنشــــطة 	لوطنية، �كذلك 	ملؤسســــا/ 	ألخرw 	ل� 
تســــتخد5 	لتصنيف 	لصناعي 	لد�� 	ملوّحد، قد جتد (U من مصلحتها 

`قامة 	تصا� مع 	لشعبة 	إلحصائية. �على هذ	 فإU مستخدمي 	لتصنيف 
خطا%	/ بشــــأU خطط 	لتحديثا/   ̀Uملوّحد قد يتلقو	لد�� 	لصناعي 	
(� 	لتنقيحا/، �معلوما/ بشأU 	لتفسz	/ �	ألحكا5، �كذلك، بصفة 
عامة، �عم< تقني< 6 تطبيق 	لتصنيف. �¢رE تشجيع 	ملستخِدمني على 
(U يعرضو	 على 	لشــــعبة 	إلحصائية (ية صعوبــــا/ يصا�فوµا 6 تنفيذ 
	لتصنيــــف 	لصناعــــي 	لد�� 	ملوّحد، �(U يطلبــــو	 توضيحا/ �يتبا�لو	 
خ�	ִדم �مالحظاִדم بالنسبة ملدw مالYمة �لك 	لتصنيف، �(U يقدمو	 

(فكا%c (� مقترحا/ لزيا�S فائدته.
١٧٢ -  �ســــجل 	لتصنيفــــا/ 	ملوجو�S علــــى موقع ”	لويب“ 
	خلا« بالتصنيفا/ 	القتصا�ية �	الجتماعية 	لد�لية 	ل� �ضعتها 	ألمم 
يتضمــــن معلومــــا/   (http://unstats.un.org/unsd/class) Sملتحــــد	
مســــتكَملة عــــن 	لتصنيــــف 	لصناعي 	لــــد�� 	ملوّحد �عــــن 	لفها%¸ 

�	ملقترحا/ 	ملتعلقة بالتنقيحا/ �عملية 	لتنقيح.
جـــر	Y 	التصاال/ مع مدير 	لشـــعبة 	إلحصائية  �ميكـــن̀   - ١٧٣
6 	ألمـــم 	ملتحدS، عناية: قســـم 	لتصنيفا/ 	إلحصائيـــة، ��لك بال�يد 
 2 United Nations Plaza, Room DC2-1670, New York, :U	لعنو	)
NY 10017, USA)؛ (� بو	ســـطة 	لفاكـــس (1374-963-212-1)؛ (� 
عن طريق 	خلط 	لســـاخن 	خلا« بالتصنيف بو	ســـطة 	ل�يد 	إللكتر�� 

.(chl@un.org)



�لتصنيف �لصناعي �لد�: �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

 Statistical Papers, Series M, No. 4, Lake Success, New York, 31  ١
.October 1949

 International Standard Industrial Classification of All Economic  ٢
 Activities, Statistical Papers, Series M, No.4, Rev.1 (United Nations

.publication, Sales No. E.58.XVII.7)

 International Standard Industrial Classification of All Economic  ٣
 Activities, Statistical Papers, Series M, No. 4, Rev.1 (United Nations

.publication, Sales No. E.68.XVII.8)

ــــد جلميــــع �ألنشــــطة �القتصا�يــــة، �%قــــا/  �لتصنيــــف �لصناعــــي �لــــد�: �ملوحَّ  ٤
`حصائيــــة، 	لسلســــلة ميم، 	لعــــد� ٤، 	لتنقيح ٣ (منشــــو%	/ 	ألمم 	ملتحــــدS، %قم 	ملبيع: 

.(A.90.XVII.11

	نظــــر: �لوثائق �لر�ية للمجلس �القتصا�� ��الجتماعي، ١٩٩٩، �مللحق �قم ٤   ٥
.(N) لفرعية ١٠٨	 Sلفقر	 ،(A/1999/24)

جلنة 	الحتــــا�	/ 	أل�%�بية، �صند�p 	لنقد 	لــــد��، �منظمة 	لتعا�U �	لتنمية 6   ٦
	مليــــد	U 	القتصــــا�E، �	ألمم 	ملتحدS، �	لبنــــك 	لد��، نظا* �حلســــاباR �لقومية، ١٩٩٣ 

.(A.94.XVII.4 :ملبيع	قم % ،Sملتحد	ألمم 	/ 	منشو%)
حصائية، 	لسلســــلة ميم،  ــــد للتجا�T �لد�لية، 	لتنقيج ٣، �%قا/̀  �لتصنيــــف �ملوحَّ  ٧
    A.86.XVII.12 :ملبيع	قم % ،Sملتحد	ألمم 	/ 	لتصويب (منشو%	لتنقيح ٣، �	لعد� ٣٤، 	

.(2� Corr.1�
 Central Product Classification (CPC), Version 1.1, Statistical  ٨
 Papers, Series M, No. 77, Ver.1.1 (United Nations publication, Sales No.

.E.03.XVII.3)

تصنيفاR �لنفقاR حسب �لغر@: تصنيف �ظائف �حلكومة، تصنيف �الستهال�   ٩
�ا�فة للربح �ل� �د* �ألســــر � uغ Rلفر�� حســــب �لغر@، تصنيف �غر�@ �ملؤسســــا�
حصائية، 	لسلســــلة ميم،  �ملعيشــــية، تصنيف مصر�فاR �ملنتجني حســــب �لغر@، �%قا/̀ 

.(A.00.XVII.6 :ملبيع	قم % ،Sملتحد	ألمم 	/ 	منشو%) لعد� ٨٤	
	نظــــر: �لتصنيف �ملركز� للمنتجــــاR (CPC)، �إلصد�� ١,٠، �%قا/ `حصائية   ١٠

	لسلســــلة ميــــم، 	لعــــد� ٧٧، 	إلصــــد	% ١,٠ (منشــــو%	/ 	ألمــــم 	ملتحــــدS، %قــــم 	ملبيع: 
A.98.XVII.5)، 	جلزY 	أل��، 	لفقر	/ ٣٥ �٣٦ �٤٤.

تصنيف حســـب �لفئـــاR �القتصا�ية �لو�ســـعة: �د�T + �طـــا� �لتصنيف �ملوّحد   ١١

للتجا�T �لد�لية، �لتنقيح ٣ ��لنظا* �ملنّســـق لتوصيف �لســـلع �ألساسية �ترقيمها (٢٠٠٢)، 
	لو%قا/ 	إلحصائية، 	لسلســـلة ميم، 	لعد� ٥٣، 	لتنقيح ٤ (منشـــو%	/ 	ألمم 	ملتحدS، %قم 

.(A.03.XVII.8 :ملبيع	
 International Monetary Fund, Balance of Payments Manual, 5th ed.  ١٢

.(Washington, D.C., IMF, 1993)

 Nomenclature d’Activités des Etats Membres d’Afristat (NAEMA),  ١٣

.Série Méthodes, No. 3 (Bamako, Afristat, December 2000)

 Uلتعا�	لد��، �منظمة 	لنقد 	 pأل�%�بية، �صند�	ملفوضية 	� ،Sملتحد	ألمم 	نظر: 	  ١٤

 S%لتجا	لتنمية، �منظمة 	� S%للتجــــا Sملتحد	ألمم 	مؤمتر � ،Eالقتصا�	 U	مليــــد	لتنميــــة 6 	�
	لعاملية، �ليل �حصاR�3 �لتجا�T �لد�لية + �خلدماR، 	لو%قا/ 	إلحصائية، 	لسلســــلة ميم، 

.(A.02.XVII.11 :ملبيع	قم % ،Sملتحد	ألمم 	/ 	منشو%) لعد� ٨٦	
 International Standard Classification of Education (ISCED 1997)  ١٥

.(Paris, UNESCO, November 1997)

 International Standard Classification of Occupations (ISCO-1988)  ١٦

.(Geneva, ILO, 1988)

جلنــــة 	الحتا�	/ 	أل�%�بية، منظمة 	لتعا�U �	لتنميــــة 6 	مليد	U 	القتصا�E، 	ألمم   ١٧

	ملتحدS، 	ملنظمة 	لعاملية للســــياحة، �حلســــاZ �لفرعي للسياحة: �إلطا� �ملنهجي �ملوصى به، 
	لو%قــــا/ 	إلحصائية، 	لسلســــلة �	�، 	لعد� ٨٠ (منشــــو%	/ 	ألمم 	ملتحــــدS، %قم 	ملبيع: 

.(A.01.XVII.9

	نظــــر: �لوثائق �لر�ية للمجلس �القتصا�� ��الجتماعي، ٢٠٠٠، �مللحق �قم ٤   ١٨

.١٨ Sلفقر	 ،(A/2002/24)
 Indexes to the International Standard Industrial Classification of  ١٩

 All Economic Activities, Statistical Papers, Series M, No. 4, Rev.2, Add.1

.(United Nations publication, Sales No. E.71.XVII.8)

�حلو�شــي
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�جلز� �لثا�
��يكل �لعا
 	�لتفصيلي





��يكــل


��يكل �لعا �	ًال - 
جر2 جتميع �ملر�تب �لفر�ية للتصنيف �لصناعي �لد	+ �ملوّحد جلميع �ألنشطة �القتصا�ية � �لسبعة عشر باب� �لتالية:

�لوصف�ألقسا��لبا�

�لز�5عة 	�لصيد 	�حلر�جة01 	 �02لف
صيد �أل9ا058با7

�لتعدين 	�ستغال@ �ملحاجر10 <= 14جيم
@���لصناعة �لتحويلية37 => 15
<مد���I �لكهربا7 	�لغاG 	�مليا40F 	 41ها7
	�	45I�7إلنشا�
L�G52 => 50ملنـزلية�	لسلع �لشخصية �	لنا5ية؛ � Iلد�5جا�	 Iملحركا� I�Q Iملركبا� Rلتجزئة؛ <صال�	جلملة � U5جتا
�لفنا�V 	�ملطاعم55حا7
�لنقل 	�لتخزين 	�التصاال60I <= 64طا7
�لوساطة �ملالية65 <= 67يا7

Yنشطة �ملشا5يع �لتجا5ية70 <= 74كا�	ا5ية Zإل�	ألنشطة �لعقا5ية �

�إل��U5 �لعامة 	�لدفا[؛ �لضما] �الجتماعي �إلجبا75L5ال
�لتعليم80ميم
�لصحة 	�لعمل �الجتماعي85نو]
�نشطة �خلدماI �ملجتمعية 	�الجتماعية 	�خلدماI �لشخصية �ألخر902 <= 93سني
�نشطة �ألسر �خلاصة �لf تعّتمد �فر��e أل��7 �ألعما@ �ملنـزلية 	�نشطة �ألسر �خلاصة �ملتعلقة باإلنتاd غb �ملمّيز95 <= 97عني
�ملنظماI 	��يئاI �خلا5جة عن نطاV �لوالية �إلقليمية99فا7

��يكل �لتفصيلي ثاني� - 

�لوصف�لفئة�ֱדموعة�لبا�/�لقسم
�لز"�عة ��لصيد ��حلر�جة�لبا� �لف
�لز��عة ��لصيد ��نشطة �خلدما� ��� �لصلة�لقسم 01

�5Gعة �ملحاصيل؛ �5Gعة �حلد�ئق ألغر�k �لسوV؛ �لَبستَنة011
�5Gعة �حلبوp 	�ملحاصيل �ألخر2 غb �ُملَصّنفة � موضع mخر0111
صة 	منتجاI �ملشاتل0112 �5Gعة �ُخلَضر 	منتجاI �لَبستَنة �ملتخصِّ
�5Gعة �لفو�كه 	�جلوGياI 	�ملحاصيل �لf ُتستخرd منها �ملشر	باI 	�لتو�بل0113

تربية �حليو�]012
تربية �ملاشية 	�لضأ] 	�ملاعز 	�خليو@ 	�حلمb 	�لبغا@ 	�لِنَغا@؛ تربية �ملاشية �ملدU5ّ لّلنب0121
تربية حيو�ناI �خر2؛ <نتاd �ملنتجاI �حليو�نية غb �ملصّنفة � موضع mخر0122

�5Gعة �ملحاصيل مقترنة بتربية �حليو�] (�لتربية �ملختلطة)0130130
�نشطة �خلدماI �لز�5عية 	خدماI تربية �حليو�]، باستثنا7 �ألنشطة �لبيطرية0140140
�لصيد 	�لقنص 	�نتشا5 مر�تع �حلياU �ل{ية مبا � Qلك �نشطة �خلدماI�Q I �لصلة0150150

�حلر�جة �قطع �ألخشا� ��نشطة �خلدما� ��� �لصلة�لقسم 02
�حلر�جة 	قطع �ألخشاp 	�نشطة �خلدماI�Q I �لصلة0200200
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صيد �أل4ا�3لبا� با1
صيد �أل&ا% ��ملز��, �لسمكية ��نشطة �خلدما� �ملتصلة بصيد �أل&ا%�لقسم 05

صيد �أل9ا8 	�ملز�5[ �لسمكية 	�نشطة �خلدماI �ملتصلة بصيد �أل9ا0508
صيد �أل9ا05018
�ملز�5[ �لسمكية0502

�لتعدين ��ستغال6 �حملاجر�لبا� جيم
تعدين �لفحم ��لليغنيت؛ �ستخر�0 �خلّث�لقسم 10

تعدين فحم �ألنثر�سيت 	تكتيله1011010
تعدين �لليغنيت 	تكتيله1021020
�ستخر�d �خلّث 	تكتيله1031030

�ستخر�0 �لنفط �خلاB ��لغا< �لطبيعي؛ �نشطة �خلدما� �ملتصلة باستخر�0 �لنفط ��لغا< باستثنا� خدما� �ملسح�لقسم 11
�ستخر�d �لنفط �خلا
 	�لغاG �لطبيعي1111110
�نشطة �خلدماI �ملتصلة باستخر�d �لنفط 	�لغاG باستثنا7 خدماI �ملسح1121120

تعدين �كا<�� �ليو��نيوB ��لثو�يو�Bلقسم 12
1201200
تعدين 5كاI�G �ليو�5نيو
 	�لثو5يو

تعدين �كا<�� �لفلز���لقسم 13
تعدين 5كاI�G �حلديد1311310
1321320
تعدين 5كاI�G �لفلز�I غb �حلديدية، باستثنا7 5كاI�G �ليو�5نيو
 	�لثو5يو

�نشطة �خرG للتعدين ��ستغالE �ملحاجر�لقسم 14
�ستغال@ �ملحاجر الستخر�d �ألحجا5 	�لرما@ 	�لَطفل1411410
�لتعدين 	�ستغال@ �ملحاجر مما � يصّنف � موضع mخر142

1421Uأل9د�	لكيميائية � [��ستخر�d �ملعا
�ستخر�d �مللح1422
�نشطة �خر2 للتعدين 	�ستغال@ �ملحاجر غb مصّنفة � موضع mخر1429

�لصناعة �لتحويلية�لبا� =�6
ُصنع �ملنتجا� �لغذ�ئية ��ملشر�با��لقسم 15

<نتاd 	جتهيز 	حفظ �للحو
 	�أل9ا8 	�لفو�كه 	�خلضر	�I 	�لزيوI 	�لدهو]151
<نتاd 	جتهيز 	حفظ �للحو
 	منتجاִדا1511
جتهيز 	حفظ �أل9ا8 	منتجاִדا1512
1513I�	خلضر�	حفظ �لفو�كه 	جتهيز 
ُصنع �لزيوI 	�لدهو] �لنباتية 	�حليو�نية1514

ُصنع منتجاI �أللبا]1521520
153Uحيو�نية �ّضر Yعال�	لنشا7 � Iمنتجا	لنشا7 �	 pطو�حني �حلبو Iُصنع منتجا

1531pطو�حني �حلبو Iُصنع منتجا
ُصنع �لنشا7 	منتجاI �لنشا15327
1533Uحيو�نية �ّضر Yُصنع �عال

ُصنع منتجاI �ألغذية �ألخر1542
ُصنع منتجاI �ملخابز1541
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ُصنع �لسكر1542
ُصنع �لكاكا	 	�لشوكوالتة 	�حللوياI �لسكرية1543
ُصنع �ملكر	نة 	�لرشته (شر�ئط �ملكر	نة) 	�لكسكسي 	�ملنتجاI �لنشوية �ملماثلة1544
ُصنع منتجاI �ألغذية �ألخر2 غb �ملصنفة � موضع mخر1549

155Iبا	ُصنع �ملشر
1551Uّ�مر �تقطb �ملشر	باI �لر	حية 	تكريرها 	خلطها؛ <نتاd �لكحو@ �إلثيلي من مو�
1552Uُصنع �ألنبذ
ُصنع �ملشر	باI �لكحولية �ملشّتقة من �مللط 	ُصنع �مللط1553
بة (غb �لكحولية)؛ <نتاd �ملياF �ملعدنية1554 ُصنع �ملشر	باI �ملرطِّ

ُصنع منتجا� �لتبغ�لقسم 16
ُصنع منتجاI �لتبغ1601600

ُصنع �ملنسوجا��لقسم 17
غز@ �ملنسوجاI 	نسجها 	<متا
 جتهيزها171

1711Iلنسجية؛ نسج �ملنسوجا� Yغز@ �ألليا	 bحتض
1712Iجتهيز �ملنسوجا 
<متا

ُصنع �ملنسوجاI �ألخر1722
1721Iباستثنا7 �مللبوسا Uجلاهز� Iُصنع �ملنسوجا
1722�ُصنع �لُبُسط 	�لسجا
ُصنع �لقلو� (�حلبا@ �لغليظة) 	�حلبا@ 	�ملصيص 	�لشبا17238
ُصنع منسوجاI �خر2 غb مّصنفة � موضع mخر1729

ُصنع �قمشة 	�صناY من �لتريكو 	�لكر	شيه1731730
ُصنع �ملالبس؛ ִדيئة �صبغ �لفر���لقسم 18

ُصبغ �ملالبس باستثنا7 �ملالبس �لفر�ئية1811810
ִדيئة 	صبغ �لفر�7؛ ُصنع �صناY من �لفر�18218207

Rبغ �ִדيئة �جللوR؛ ُصنع حقائب �ألمتعة �حقائب �ليد ��لسر�0 ��ألعّنة ��ألحذية�لقسم 19
�بغ 	ִדيئة �جللو�؛ ُصنع حقائب �ألمتعة 	حقائب �ليد 	�لسر	d 	�ألعّنة191

1911��بغ 	ִדيئة �جللو
ُصنع حقائب �ألمتعة 	حقائب �ليد 	ما شابه Qلك 	�لسر	d 	�ألعّنة1912

ُصنع �ألحذية1921920
ُصنع �خلشب ��ملنتجا� �خلشبية ��لفلني باستثنا� �ألثاW؛ ُصنع �ألصناV �ملَنتَجة من �لقش �مو�R �لضفر�لقسم 20

نشر �خلشب 	سحجه2012010
ُصنع �ملنتجاI �خلشبية 	�لفلني 	�لقش 	مو�� �لضفر202

2021 Rلــــك من �لو�Q bغ	حلبيبية � Rأللــــو��	ملصّفحة � Rأللو��	خلشــــب؛ ُصنع �خلشــــب �ملصّفــــح � Uُصنــــع �لصفائح من قشــــر
�خلشب

2022Iملنشآ�	لألبنية  Uملعّد� pقطع �ألخشا	 U5لنجا� Iُصنع مصنوعا
ُصنع �أل	عية �خلشبية2023
ُصنع منتجاI خشبية �خر2؛ ُصنع �صناY من �لفلني 	من �لقش 	مو�� �لضفر2029

ُصنع �لو�Z �منتجا� �لو��Zلقسم 21
210V5لو� Iمنتجا	 V5ُصنع �لو
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ُصنع عجائن �لوV5 	�لوV5 	�لوV5 �ملقّو2 (�لكرتو])2101
ُصنع �لوV5 	�لوV5 �ملقو2 �ملمّوd 	�أل	عية �ملصنوعة من �لوV5 	�لوV5 �ملقّو21022
ُصنع �صناY �خر2 من �لوV5 	�لوV5 �ملقّو21092

�لطباعة ��لنشر ��ستنسا\ �سائط �إلعالB �ملسّجلة�لقسم 22
�لنشر221

2211I�5لك من �ملنشوQ bغ	 Iلنشر��	نشر �لكتب 
2212I5يا	لد�	 Iملجال�	نشر �لصحف 
نشر �ألعما@ �ملوسيقية2213
�نو�[ نشر �خر22192

�لطباعة 	�نشطة �خلدماI �ملتصلة بالطباعة222
�لطباعة2221
�نشطة �خلدماI �ملتصلة بالطباعة2222

�ستنسا� 	سائط �إلعال
 �ملسجلة2232230
ُصنع فحم �لكو% ��ملنتجا� �لنفطية �ملكّر�^ ��لوقوR �لنو�[�لقسم 23

ُصنع منتجاI �فر�] �لكو23123108
2322320U5لنفطية �ملكّر� Iُصنع �ملنتجا
2332330L	لنو� �جتهيز �لوقو

ُصنع �ملو�R �لكيميائية ��ملنتجا� �لكيميائية�لقسم 24
ُصنع �ملو�� �لكيميائية �ألساسية241

ُصنع �ملو�� �لكيميائية �ألساسية باستثنا7 �أل9دU 	�ملركباI �ألG	تية2411
ُصنع �أل9دU 	�ملركباI �ألG	تية2412
ُصنع �للد�ئن � �شكا�ا �ألّ	لية 	ُصنع �ملطا� �لتركيبـي2413

ُصنع منتجاI كيميائية �خر2422
ُصنع مبيد�I �آلفاI 	�ملنتجاI �لكيميائية - �لز�5عية �ألخر24212
2422Iملصطكا�	حبا5 �لطباعة �	ملماثلة � I�7لطال�	 Iلو5نيشا�	 Iُصنع �لدهانا
ُصنع �ملستحضر�I �لصيدالنية 	�لكيما	ياI �لد	�ئية 	�ملنتجاI �لنباتية2423
ُصنع �لصابو] 	�ملنظفاI، 	مستحضر�I �لتنظيف 	�لتلميع، 	�لعطو5، 	مستحضر�I �لتجميل2424
ُصنع �ملنتجاI �لكيميائية �ألخر2 غb �ملصّنفة � موضع mخر2429

ُصنع �أللياY �الصطناعية2432430
ُصنع منتجا� �ملطا` ��للد�ئن�لقسم 25

ُصنع منتجاI �ملطا�251
ُصنع �إلطاI�5 	�ألنابيب �ملطاطية؛ جتديد �ألسطح �خلا5جية لإلطاI�5 �ملطاطية 	<عا�U بنائها2511
ُصنع منتجاI مطاطية �خر25192

ُصنع �ملنتجاI �للد�ئنية2522520
ُصنع منتجا� �ملعاaR �لالفلزية �ألخر�Gلقسم 26

ُصنع �لزجاd 	�ملنتجاI �لزجاجية2612610
ُصنع منتجاI �ملعا�] �لالفلزية غb �ملصّنفة � موضع mخر269

ُصنع �ملنتجاI �خلزفية غb �إلنشائية غb �حلر�5ية2691
ُصنع �ملنتجاI �خلزفية �حلر�5ية2692
ُصنع �ملنتجاI �لَطفلية �إلنشائية غb �حلر�5ية 	�ملنتجاI �خلزفية2693
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ُصنع �أل9نت 	�جلb 	�جلص2694
ُصنع �ألصناY �ملنَتَجة من �خلرسانة 	�أل9نت 	�جلص2695
قطع �ألحجا5 	تشكيلها 	<متا
 جتهيزها2696
ُصنع �ملنتجاI �ملعدنية �لالفلزية �ألخر2 غb �ملصّنفة � موضع mخر2699

ُصنع �لفلز�� �لقاعدية�لقسم 27
ُصنع �حلديد 	�لصلب �لقاعدَيني2712710
ُصنع �لفلز�I �لثمينة 	غb �حلديدية �لقاعدية2722720
273[�سبك �ملعا

سبك �حلديد 	�لصلب2731
سبك �ملعا�] غb �حلديدية2732

ُصنع منتجا� �ملعاaR �ملشّكلة، باستثنا� �آلال� ��ملعد���لقسم 28
ُصنع �ملنتجاI �ملعدنية �إلنشائية 	�لصها5يج 	�خلز�ناI 	مولد�I �ا5 �ملا2817

ُصنع �ملنتجاI �ملعدنية �إلنشائية2811
2812[�ُصنع �لصها5يج 	�خلز�ناI 	�أل	عية من �ملعا
ُصنع مولد�I �ا5 �ملا7 باستثنا7 مر�جل �لتدفئة �ملركزية باملياF �لساخنة2813

289[�ُصنع منتجاI �ملعا�] �ملشّكلة �ألخر2؛ �نشطة خدماI تشكيل �ملعا
تشكيل �ملعا�] بالَطرV 	�لَكبس 	�لَسبك 	�لَدلفنة؛ ميتالو5جيا �ملساحيق2891
معاجلة 	طلي �ملعا�]، ��ندسة �مليكانيكية �لعامة نظb 5سم �	 على �سا� عقد2892
ُصنع ��	�I �لَقطع 	�لعد� �ليد	ية 	�أل�	�I �ملعدنية �لعامة2893
ُصنع منتجاI �ملعا�] �ملشّكلة �ألخر2 غb �ملصّنفة � موضع mخر2899

ُصنع �آلال� ��ملعد�� غh �ملصّنفة g موضع eخر�لقسم 29
291kألغر�� U�ُصنع �آلالI �ملتعد

ُصنع �ملحركاI 	�لتو5بيناI باستثنا7 �ركاI �لطائر�I 	�لسياI�5 	�لد�5جاI �لبخا5ية2911
2912Iلصماما�	 Iحلنفيا�	لضو�غط �	 Iُصنع �ملضخا
2913Iنقل �حلركا	لتعشيق � Uجهز�	 �	لتر�	ُصنع �ملحامل 
ُصنع �ألفر�] 	�فر�] �لصهر 	مو�قد �فر�] �لصهر2914
ُصنع معد�I �لرفع 	�ملنا	لة2915
ُصنع �آلالI �ملتعد�U �ألغر�k �ألخر29192

292kملتخصصة �لغر� Iُصنع �آلال
ُصنع �آلالI �لز�5عية 	mالI �حلر�جة2921
ُصنع �لعد� �آللية2922
ُصنع mالI تستعمل � �مليتالو5جيا2923
ُصنع mالI لعملياI �لتعدين 	�ستغال@ �ملحاجر 	�لتشييد2924
ُصنع mالI جتهيز �ألغذية 	�ملشر	باI 	�لتبغ2925
2926�ُصنع mالI <نتاd �ملنسوجاI 	�مللبوساI 	�جللو
ُصنع �ألسلحة 	�لذخائر2927
ُصنع �آلالI �ملتخصصة �لغرk �ألخر29292

ُصنع �ألجهزU �ملنـزلية غb �ملصّنفة � موضع mخر2932930
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ُصنع eال� �ملكاتب ��ملحاسبة �eال� �حلسا� �إللكتر���لقسم 30
ُصنع mالI �ملكاتب 	�ملحاسبة 	mالI �حلساp �إللكتر	�3003000

ُصنع �آلال� ��ألجهز^ �لكهربائية غh �ملصّنفة g موضع eخر�لقسم 31
ُصنع �ملحركاI 	�ملولد�I 	�ملحوالI �لكهربائية3113110
ُصنع �جهزU توGيع �لكهربا7 	�لتحكم فيها3123120
ُصنع �ألسال8 	�لكابالI �ملعز	لة3133130
ُصنع �ملْرَكباI 	�خلاليا �ألّ	لية 	�لبطا5ياI من �خلاليا �ألّ	لية3143140
3153150U7إلضا� Iمعد�	ُصنع �ملصابيح �لكهربائية 
ُصنع �ملعد�I �لكهربائية �ألخر2 غb �ملصّنفة � موضع mخر3193190

ُصنع معد�� ��جهز^ �لر�Rيو �لتلفزيوa ��التصاال��لقسم 32
ُصنع �لصماماI 	�ألنابيب �إللكتر	نية 	غbها من �ملكوناI �إللكتر	نية3213210
ُصنع �جهزU �إل5سا@ �لتلفزيو� 	�إل�Qعي 	�جهزU ��اتف 	�ل{V �لسلكَيني3223220
ُصنع �جهزU �الستقبا@ �لتلفزيو� 	�إل�Qعي 	�جهزU تسجيل، �	 عرk، �لصوI �	 �لفيديو 	ما يرتبط ֲדا من سلع3233230

ُصنع �ألجهز^ �لطبية �����R �لقياm عالية �لِدقة ��أل���R �لبصرية ��لساعا� بأنو�عها�لقسم 33
331 kها من �ألغر�bغ	ملالحة �	الختبا5 �	لتحقق �	لقيا� � kملســــتخَدمة ألغر�� Uألجهز�	 I�	�ُصنع �ألجهزU �لطبية 	�أل

باستثنا7 �أل�	�I �لبصرية
ُصنع �ملعد�I �لطبية 	�جلر�حية 	�جهزU تقومي �ألعضا33117
3312 Iباســــتثنا7 معد� kها من �ألغر�bغ	ملالحة �	الختبا5 �	لتحقق �	لقيا� � kملســــتخَدمة ألغر�� Uألجهز�	 I�	�ُصنع �أل

ضبط �لعملياI �لصناعية
ُصنع معد�I ضبط �لعملياI �لصناعية3313

ُصنع �أل�	�I �لبصرية 	معد�I �لتصوير �لفوتوغر��3323320
ُصنع �لساعاI بأنو�عها3333330

ُصنع �ملركبا� ��� �ملحركا� ��ملركبا� �ملقطو�^ ��ملركبا� نصف �ملقطو�^�لقسم 34
3413410Iملحركا� I�Q Iُصنع �ملركبا
3423420U5نصف �ملقطو Iملركبا�	 U5ملقطو� I؛ ُصنع �ملركباIملحركا� I�Q Iللمركبا (Iعما@ جتهيز �لعربا�) [ُصنع �ألبد�
3433430Iملحركا� I�Q Iملركبا� Iتو�بع ملحركا	ُصنع �جز�7 

ُصنع معد�� �لنقل �ألخر�Gلقسم 35
351p5لقو��	لسفن � R<صال	بنا7 

بنا7 	<صالR �لسفن3511
بنا7 	<صالR قو�p5 �لنـزهة 	�لرياضة3512

ُصنع قاطر�I �لسكك �حلديدية 	�لتر�
 	�ملعّد�I �لد�5جة على �خلطو� �حلديدية3523520
ُصنع �ملركباI �جلوية 	�لفضائية3533530
ُصنع معد�I �لنقل غb �ملصّنفة � موضع mخر359

3591(Iملوتوسيكال�) لنا5ية� Iُصنع �لد�5جا
3592Uلَعَجَز� Iمركبا	لعجلتني � I�Q ية�ُصنع �لد�5جاI �لعا
ُصنع معد�I �لنقل �ألخر2 غb �ملصّنفة � موضع mخر3599

ُصنع �ألثاW؛ ُصنع منتجا� غh مصّنفة g موضع eخر�لقسم 36
ُصنع �ألثا3613610£
ُصنع منتجاI غb مصّنفة � موضع mخر369
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ُصنع �ملجوهر�I 	�ألصناY �ملتصلة ֲדا3691
ُصنع �آلالI �ملوسيقية3692
ُصنع ��	�I �لرياضة3693
ُصنع �أللعاp 	�للعب3694
ُصنع منتجاI �خر2 غb مصنفة � موضع mخر3699

pعاR^ �لتد�ير�لقسم 37
<عا�U تد	ير �لنفاياI 	�خلر�U �ملعدنية3713710
<عا�U تد	ير �لنفاياI 	�خلر�U �لالفلزية3723720

��مليا�Aلبا� ها1 Bلغا��Fمد�=�D �لكهربا1 
pمد���R �لكهربا� ��لغا< ��لبخا� ��ملياq �لساخنة�لقسم 40

<نتاd 	نقل 	توGيع �لكهربا40140107
ُصنع غاG �الستصباR؛ توGيع �نو�[ �لوقو� �لغاGية عن طريق مو�سb 5ئيسية4024020
�لبخا5 	�ملياF �لساخنة4034030

rع �تنقية �تو<يع �مليا�qلقسم 41
4104100Fيع �ملياGتو	تنقية 	ع ¥

����إلنشا�D�1لبا� 
�إلنشا����لقسم 45

<عد�� �ملوقع4514510
بنا7 �ملنشآI �لكاملة �	 �جز�7 منها، ��ندسة �ملدنية4524520
تركيب �ملبا�4534530
تشطيب �ملبا�4544540
تأجb معد�I �لبنا7 �	 ��د
 �لf يشغِّلها عامل4554550

J�B ملنـزلية�لبا�����لد"�جاD �لنا"ية ��لسلع �لشخصية  Dحملركا� D�N Dملركبا� OصالF لتجزئة؛��جتا"T �جلملة 
بيع �صيانة �pصالs �ملركبا� ��� �ملحركا� ��لد��جا� �لنا�ية؛ بيع �قوR �لسيا��� بالتجزئة�لقسم 50

5015010Iملحركا� I�Q Iبيع �ملركبا
5025020Iملحركا� I�Q Iملركبا� R<صال	صيانة 
5035030Iملحركا� I�Q Iتو�بع �ملركبا	بيع �جز�7 
بيع 	صيانة 	<صالR �لد�5جاI �لنا5ية 	ما يتصل ֲדا من �جز�7 	تو�بع5045040
بيع 	قو� �لسياI�5 بالتجزئة5055050

جتا�^ �جلملة ��لتجا�^ بالعمولة باستثنا� �ملركبا� ��� �ملحركا� ��لد��جا� �لنا�ية�لقسم 51
جتاU5 �جلملة نظb 5سم �	 على �سا� عقد5115110
�لبيع باجلملة للمو�� �خلا
 �لز�5عية 	�ملاشية �حلّية 	�ألغذية 	�ملشر	باI 	�لتبغ512

�لبيع باجلملة للمو�� �خلا
 �لز�5عية 	�ملاشية �حلّية5121
�لبيع باجلملة لألغذية 	�ملشر	باI 	�لتبغ5122

�لبيع باجلملة للسلع �ملنـزلية513
�لبيع باجلملة للمنسوجاI 	�مللبوساI 	�ألحذية5131
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�لبيع باجلملة للسلع �ملنـزلية �ألخر51392
514U��لبيع باجلملة للمنتجاI �لوسيطة غb �لز�5عية 	�لنفاياI 	�خلر

5141Iما يتصل ֲדا من منتجا	ية Gلغا�	لسائلة �	لصلبة � ��لبيع باجلملة ألنو�[ �لوقو
5142[��لبيع باجلملة للمعا�] 	خاماI �ملعا
�لبيع باجلملة ملو�� �لبنا7 	�ألجهزU 	معد�I 	<مد���I �لسباكة 	�لتدفئة5143
5149U��لبيع باجلملة للمنتجاI �لوسيطة �ألخر2 	�لنفاياI �خلر

515I���لبيع باجلملة لآلالI 	�ملعد�I 	�إلمد�
5151Iل{�¨يا�	حلو�سيب �لطرفية � Iمعد�	لبيع باجلملة للحو�سيب �
�لبيع باجلملة لألجهزU 	�ملعّد�I �إللكتر	نية 	�جز�7 	ُمعّد�I �التصاالI �لسلكية 	�لالسلكية5152
�لبيع باجلملة لآلالI 	�ملعّد�I 	�إلمد���I �ألخر51592

�نو�[ �لبيع باجلملة �ألخر51951902
جتا�^ �لتجزئة باستثنا� �ملركبا� ��� �ملحركا� ��لد��جا� �لنا�ية؛ pصالs �لسلع �لشخصية ��ملنـزلية�لقسم 52

صة � �ملتاجر521 جتاU5 �لتجزئة غb �ملتخصِّ
صة �لf تكو] �ألغذية �	 �ملشر	باI �	 �لتبغ هي �لسلع �لسائدU فيها5211 �لبيع بالتجزئة � �ملتاجر غb �ملتخصِّ
صة5219 �نو�[ �لبيع بالتجزئة �ألخر2 � �ملتاجر غb �ملتخصِّ

صة5225220 �لبيع بالتجزئة لألغذية 	�ملشر	باI 	�لتبغ � �ملتاجر �ملتخصِّ
صة523 �نو�[ جتاU5 �لتجزئة �ألخر2 للسلع �جلديدU � �ملتاجر �ملتخصِّ

�لبيع بالتجزئة للسلع �لصيدالنية 	�لطبية 	�صناY مستحضر�I �لتجميل 	�لزينة5231
�لبيع بالتجزئة للمنسوجاI 	�ملالبس 	�ألحذية 	�لسلع �جللدية5232
�لبيع بالتجزئة لألجهزU 	�ألصناY 	�ملِعّد�I �ملنـزلية5233
5234dلزجا�	لطال7 �	ملعدنية � I�	��لبيع بالتجزئة للخر
صة5239 �نو�[ �لبيع بالتجزئة �ألخر2 � �ملتاجر �ملتخصِّ

�لبيع بالتجزئة للسلع �ملستعَملة � �ملتاجر5245240
جتاU5 �لتجزئة خاd5 �ملتاجر525

�لبيع بالتجزئة عن طريق مؤسساI �لطلباI �ل{يدية5251
5252Vألسو��	لبيع بالتجزئة عن طريق �ألكشا8 �
�نو�[ �لبيع بالتجزئة �ألخر2 خاd5 �ملتاجر5259

<صالR �لسلع �لشخصية 	�ملنـزلية5265260
��ملطاعم�لبا� حا1 W=لفنا�
�لفناZR ��ملطاعم�لقسم 55

�لفنا�V؛ مو�قع �ملخّيماI 	غQ bلك من 	سائل توفb �إلقامة قصUb �ألَمد5515510
�ملطاعم 	�حلاناI 	�ملقاصف5525520

�لنقل ��لتخزين ��التصاال�Dلبا� طا1
�لنقل �لv[؛ �لنقل عv خطو` �ألنابيب�لقسم 60

�لنقل ع{ خطو� �لسكك �حلديدية6016010
�نو�[ �لنقل �ل{L �ألخر6022

�نو�[ �لنقل �ل{L �ألخر2 للركاp �ملحّد� مبو�عيد6021
�نو�[ �لنقل �ل{L �ألخر2 للركاp غb �ملحّد� مبو�عيد6022
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�لنقل �ل{L للبضائع6023
�لنقل ع{ خطو� �ألنابيب6036030

�لنقل �ملائي�لقسم 61
�لنقل �ملائي �لبحرL 	�لساحلي6116110
�لنقل �ملائي �لد�خلي6126120

�لنقل �جلو[�لقسم 62
�لنقل �جلوL �ملحّد� مبو�عيد6216210
�لنقل �جلوL غb �ملحّد� مبو�عيد6226220

�ألنشطة �لد�عمة ��ملساِعد^؛ �نشطة �كاال� �لسفر�لقسم 63
�نشطة �لنقل �لد�عمة 	�ملساِعدU؛ �نشطة 	كاالI �لسفر630

منا	لة �لبضائع6301
6302Iعا��خلز] 	�لتخزين � �ملستو
�نشطة �لنقل �لد�عمة �ألخر63032
�نشطة 	كاالI �لسفر 	�جلهاI �لf تنظم جوالI سياحية؛ 	�نشطة مساعدU �لسياR غb �ملصّنفة � موضع mخر6304
�نشطة 	كاالI �لنقل �ألخر63092

�لvيد ��التصاال� �لسلكية ��لالسلكية�لقسم 64
�نشطة �ل{يد 	�خلدماI �ل{يدية641

�نشطة �ل{يد �لوطنية6411
�نشطة شركاI نقل �ل{يد �خلاصة خالY �نشطة �ل{يد �لوطنية6412

�التصاالI �لسلكية 	�لالسلكية6426420
�لوساطة �ملالية�لبا� يا1
�لوساطة �ملالية، باستثنا� �لتأمني �توفh �العتما��R للمعاشا� �لتقاعدية�لقسم 65

�لوساطة �لنقدية651
�ملصاY5 �ملركزية6511
�نو�[ �لوساطة �لنقدية �ألخر65192

�نو�[ �لوساطة �ملالية �ألخر6592
�لتأجb �ملا+6591
�شكا@ �لقر	k �ملمنوحة �ألخر65922
�شكا@ �لوساطة �ملالية �ألخر2 غb �ملصّنفة � موضع mخر6599

�لتأمني �توفh �العتما��R للمعاشا� �لتقاعدية، باستثنا� �لضماa �الجتماعي �إلجبا�[�لقسم 66
660L5لتقاعدية، باستثنا7 �لضما] �الجتماعي �إلجبا� Iللمعاشا I���لتأمني 	توفb �العتما

6601Uلتأمني على �حليا�
توفb �العتما��I للمعاشاI �لتقاعدية6602
6603Uلتأمني على �حليا� Yلتأمني خال�

�ألنشطة �ملساعد^ للوساطة �ملالية�لقسم 67
�ألنشطة �ملساعدU للوساطة �ملالية، باستثنا7 �لتأمني 	توفb �العتما��I للمعاشاI �لتقاعدية671

��U5 �ألسو�V �ملالية6711>
�نشطة �لتعامالI �ملضمونة6712
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�ألنشطة �ملساِعدU للوساطة �ملالية غb �ملصنفة � موضع mخر6719

�ألنشطة �ملساِعدU للتأمني 	لتوفb �العتما��I للمعاشاI �لتقاعدية6726720
�ألنشطة �لعقا"ية ��ال\ا"ية ��نشطة �ملشا"يع �لتجا"ية�لبا� كا]
�ألنشطة �لعقا�ية�لقسم 70

7017010Uملؤّجر� 	ململوكة �� Iألنشطة �لعقا5ية �ملتعلقة باملمتلكا�
�ألنشطة �لعقا5ية نظb 5سم �	 على �سا� عقد7027020

تأجh �آلال� ��ملِعّد�� بد�a عامل تشغيل �تأجh �لسلع �لشخصية ��ملنـزلية�لقسم 71
تأجb ُمعّد�I �لنقل711

7111L}لنقل �ل� Iُمعّد� bتأج
تأجb ُمعّد�I �لنقل �ملائي7112
7113Lلنقل �جلو� Iُمعّد� bتأج

تأجb �آلالI 	�ملِعّد�I �ألخر7122
تأجb �آلالI 	�ملِعّد�I �لز�5عية7121
تأجm bالI 	معّد�I �إلنشا7 	��ندسة �ملدنية7122
تأجm bالI 	ُمعّد�I �ملكاتب (مبا � Qلك �حلو�سيب)7123
تأجm bالI 	ُمعّد�I �خر2 غb مصّنفة � موضع mخر7129

تأجb �لسلع �لشخصية 	�ألسرية غb �ملصّنفة � موضع mخر7137130
�حلاسو� ��ألنشطة ��� �لصلة�لقسم 72

7217210Iالستشا5ية � ¨ا@ �ملِعّد�� U}خل�
نشر �ل{�¨ياI 	تقدمي �خل{U �الستشا5ية � ¨ا@ �ل{�¨ياI 	توفbها722

7221Iنشر �ل{�¨يا
�نشطة �خر2 لتقدمي �خل{U �الستشا5ية � ¨ا@ �ل{�¨ياI 	توفbها7229

7237230Iجتهيز �لبيانا
�نشطة قو�عد �لبياناI 	توGيع �ملضمو] �إللكتر	� باالتصا@ �ملباشر7247240
صيانة 	<صالR �آلالI �ملكتبية 	�ملحاسبية 	mالI �حلساp �إللكتر	�7257250
7297290pألنشطة �ألخر2 �ملتصلة باحلاسو�

�لبحث ��لتطوير�لقسم 73
�لبحث 	�لتطوير �لتجريبـي � ¨ا+ �لعلو
 �لطبيعية 	��ندسة7317310
�لبحث 	�لتطوير �لتجريبـي � ¨ا@ �لعلو
 �الجتماعية 	�إلنسانية7327320

�ألنشطة �لتجا�ية �ألخر�Gلقسم 74
�ألنشــــطة �لقانونية 	�ملحاسبية 	�نشــــطة مسك �لدفاتر 	مر�جعة �حلساباI؛ �خل{U �الستشــــا5ية � ¨ا@ �لضر�ئب؛ ¬و£ 741

U5���لسوV 	�ستطالعاI �لر�L �لعا
؛ �خل{U �الستشا5ية � ¨ا+ �ملشا5يع �لتجا5ية 	�إل
�ألنشطة �لقانونية7411
�ألنشطة �ملحاسبية 	�نشطة مسك �لدفاتر 	مر�جعة �حلساباI؛ �خل{U �الستشا5ية � ¨ا@ �لضر�ئب7412
7413
¬و£ �لسوV 	�ستطالعاI �لر�L �لعا
7414U5���نشطة �خل{U �الستشا5ية � ¨ا+ �ملشا5يع �لتجا5ية 	�إل

�ألنشطة �ملعما5ية 	��ندسية 	غbها من �ألنشطة �لتقنية742
�ألنشطة �ملعما5ية 	��ندسية 	ما يتصل ֲדا من �ستشاI�5 تقنية7421
�الختبا5 	�لتحليل �لتقنيَين7422



٤١

��يكــل

�لوصف�لفئة�ֱדموعة�لبا�/�لقسم

�إلعال]7437430
�نشطة �ملشا5يع �لتجا5ية غb �ملصّنفة � موضع mخر749

تعيني �لعما@ 	تدبb �ملوظفني7491
�نشطة �لتحقيق 	�ألمن7492
�نشطة تنظيف �ملبا� 	�لتنظيف �لصناعي7493
�نشطة �لتصوير �لفوتوغر��7494
�نشطة �لتعبئة7495
�نشطة �ملشا5يع �لتجا5ية �ألخر2 غb �ملصّنفة � موضع mخر7499

�إل=�"T �لعامة ��لدفا_؛ �لضما[ �الجتماعي �إلجبا"�Jلبا� ال�
�إل��R^ �لعامة ��لدفا,؛ �لضماa �الجتماعي �إلجبا�[�لقسم 75

��U5 شؤ	] �لد	لة 	�لسياسة �القتصا�ية 	�الجتماعية للمجتمع751>
�نشطة �خلدمة �لعامة (�لشاملة)7511
تنظيم �نشطة �لوكاالI �لf تقد
 خدماI �لرعاية �لصحية 	�خلدماI �لتعليمية 	�لثقافية 	غbها من �خلدماI �الجتماعية، 7512

باستثنا7 �لضما] �الجتماعي
7513U7تشغيلها مبزيد من �لكفا � 
تنظيم �نشطة �ملشا5يع �لتجا5ية 	�إلسها
7514
�نشطة �خلدماI �لد�عمة للحكومة بوجه عا

توفb �خلدماI للمجتمع كُكّل752
�لشؤ	] �خلا5جية7521
�نشطة �لدفا[7522
�نشطة �لنظا
 �لعا
 	�لسالمة7523

7537530L5نشطة �لضما] �الجتماعي �إلجبا�
�لتعليم�لبا� ميم
�لتعليم�لقسم 80

�لتعليم �البتد�ئي8018010
802Lلتعليم �لثانو�

8021
�لتعليم �لثانوL �لعا
�لتعليم �لثانوL �لف® 	�مله®8022

�لتعليم �لعا+8038030
�نو�[ �لتعليم �ألخر80980902

�لصحة ��لعمل �الجتماعي�لبا� نو[
�لصحة ��لعمل �الجتماعي�لقسم 85

�ألنشطة �ملتصلة بصحة �إلنسا]851
8511Iنشطة �ملستشفيا�
�نشطة �ملما5سة �لطبية 	مما5سة طب �إلنسا]8512
�ألنشطة �ألخر2 �ملتصلة بصحة �إلنسا]8519

�ألنشطة �لبيطرية8528520
�نشطة �لعمل �الجتماعي853

�نشطة �لعمل �الجتماعي مع توفb �إلقامة8531
�نشطة �لعمل �الجتماعي بد	] توفb �إلقامة8532



٤٢

�لتصنيف �لصناعي �لد�. �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

�لوصف�لفئة�ֱדموعة�لبا�/�لقسم

�نشطة �خلدماD �ֱדتمعية ��الجتماعية ��لشخصية �ألخر�bلبا� سني
�لتخلص من مياq �ملجا�ير ��لنفايا�، �لصحة �لعامة ��ألنشطة �ملشاֲדة�لقسم 90

�لتخلص من مياF �ملجا5ير 	�لنفاياI، �لصحة �لعامة 	�ألنشطة �ملشاֲדة9009000
�نشطة �ملنظما� ��� �لعضوية غh �ملصّنفة g موضع eخر�لقسم 91

�نشطة �ملنظماI �لتجا5ية 	منظماI �5باp �لعمل 	�ملنظماI �ملهنية911
�نشطة �ملنظماI �لتجا5ية 	منظماI �5باp �لعمل9111
�نشطة �ملنظماI �ملهنية9112

�نشطة نقاباI �لعما@9129120
�نشطة �ملنظماI �ألخرI�Q 2 �لعضوية919

�نشطة �ملنظماI �لدينية9191
�نشطة �ملنظماI �لسياسية9192
�نشطة �ملنظماI �ألخرI�Q 2 �لعضوية غb �ملصّنفة � موضع mخر9199

�ألنشطة �لترفيهية ��لثقافية ��لرياضية�لقسم 92
�ألفال
 �لسينمائية 	�إل�Qعة 	�لتلفزيو] 	�ألنشطة �لترفيهية �ألخر9212

<نتاd 	توGيع �ألفال
 �لسينمائية 	�فال
 �لفيديو9211
عرk �ألفال
 �لسينمائية9212
�نشطة �إل�Qعة 	�لتلفزيو]9213
فنو] �لد�5ما 	�ملوسيقى 	�ألنشطة �لفنية �ألخر92142
�ألنشطة �لترفيهية �ألخر2 غb �ملصّنفة � موضع mخر9219

�نشطة 	كاالI �ألنبا92292207
�ملكتباI 	�ملحفوظاI 	�ملتاحف 	�ألنشطة �لثقافية �ألخر9232

9231Iملحفوظا�	 Iنشطة �ملكتبا�
�نشطة �ملتاحف 	�ملحافظة على �ألماكن 	�ملبا� �لتا5¯ية9232
حد�ئق �لنباتاI 	�حليو�ناI 	�نشطة �ملحمياI �لطبيعية9233

�ألنشطة �لرياضية 	�ألنشطة �لترفيهية �ألخر9242
�ألنشطة �لرياضية9241
�ألنشطة �لترفيهية �ألخر92492

�نشطة �خلدما� �ألخر�Gلقسم 93
�نشطة �خلدماI �ألخر9302

�لغسل 	�لتنظيف (�جلاY) للمنسوجاI 	�ملنتجاI �لفر�ئية9301
تصفيف �لشعر 	�نو�[ �لتجميل �ألخر93022
�نشطة �جلناI�G 	ما يتصل ֲדا من �نشطة9303
�ألنشطة �خلدمية �ألخر2 غb �ملصّنفة � موضع mخر9309

�نشطة �ألسر �ملعيشية �خلاصة �لf تستخد� �فر�=e أل=�1 �ألعما6 �ملنـزلية�لبا� عني
�نشطة �ألسر �ملعيشية �خلاصة �ل{ تستخدB �فر�R| أل��R �ألعماE �ملنـزلية�لقسم 95

�نشطة �ألسر �ملعيشية �خلاصة �لf تستخد
 �فر��e أل��7 �ألعما@ �ملنـزلية9509500



٤٣

��يكــل

�لوصف�لفئة�ֱדموعة�لبا�/�لقسم

�ألنشطة غh �ملمّيز^ إلنتا0 �لسلع �ل{ تقوB ֲדا �ألسر �ملعيشية �خلاصة الستخد�مها �خلا~�لقسم 96
�ألنشطة غb �ملمّيزU إلنتاd �لسلع �لf تقو
 ֲדا �ألسر �ملعيشية �خلاصة الستخد�مها �خلا9600960°

�ألنشطة غh �ملمّيز^ إلنتا0 �خلدما� �ل{ تقوB ֲדا �ألسر �ملعيشية �خلاصة الستخد�مها �خلا~�لقسم 97
�ألنشطة غb �ملمّيزU إلنتاd �خلدماI �لf تقو
 ֲדا �ألسر �ملعيشية �خلاصة الستخد�مها �خلا9709700°

���يئاD �خلا"جية عن نطاW �لوالية �إلقليمية�لبا� فا1 Dملنظما�
�ملنظما� ���يئا� �خلا�جة عن نطاZ �لوالية �إلقليمية�لقسم 99

�ملنظماI 	��يئاI �خلا5جة عن نطاV �لوالية �إلقليمية9909900





�جلز� �لثالث
��يكل �لتفصيلي مالحظا� تفس�ية





٤٧

��يكل �لتفصيلي مالحظا� تفس�ية

�لز��عة ��لصيد ��حلر�جة
لف -
�لبا. +لف يغطي �ســــتغال6 �ملو�%5 �لطبيعية �لنباتية �حليو�نية. هذ� �لبا. يضم +نشــــطة &%�عة �ملحاصيل تربية �حليو�� حصد 

�ألخشا. Bع �لنباتا� �حليو�نا� �ألخر< من مز%عة + من مو�ئلها �لطبيعية.
�لز��عة ��لصيد �
نشطة �خلدما� ��� �لصلة01

ميّيز �لقسم 01 بني نشاطني +ساسيني:
MنتاL منتجا� �ملحاصيل (011: &%�عة �ملحاصيل)  •

MنتاL �ملنتجا� �حليو�نية (012: تربية �حليو��).  •
يوجد �5خل �ملجموعة 011 متييز بني:

 ��MنتــــاL �ملحاصيــــل �حلقلية �لX يكو� منوهــــا، بصفة عامة، فقU لد%T ســــنوية (0111، 0112) مثل �حلبو. �خلضر  •
�أل&ها%

 Yغ�Zا)  ،MنتــــاL �ملحاصيــــل �لــــX تكو� 5%ִדا طويلة، مثــــل �ملحاصيل �لX ُتز%^ Y �ملــــز�%^ (مثل �لنب �لــــكاكا  •
�لكرما� �لبساتني (0113)

�5خل �ملجموعة 012 (تربية �حليو��) جر< جتميع �ألنشــــطة على حســــب نو^ �حليو�� ليس على حســــب نو^ �ملنتج (مثل، 
.fملرعى �ملفتو� Y5� �لتمييز بني تربية �حليو�� Y �الحتجا& �لكامل )عدg �لرعي( �للحم، �حلليب، �جللد، غ�ها) 

�ملجموعة 013 (�لتربية �ملختلطة) mرL عن �ملباl5 �ملعتاT5 لتحديد �لنشــــاk �ألساســــي. هذj �ملجموعة تقبل +� يكو� للعديد 
.Uمن �ملرتبتني �ختيا%ي pٍ+ Y يكو� تصنيفها �+من �حليا&�� �لز%�عية MنتاL متو�&� بد%جة معقولة للمحاصيل �حليو�نا�، 

 qعلى +ســــا �إلT%�5، مقابل %ســــم + sجل� qلغر�حد�� للدعم �لز%�عي بتنفيذ عمليا� معّينة، مثل Mعد�5 �لتربة  gقد تقو
عقد، كأنشطة �خلدما� �لز%�عية خدما� تربية �حليو�� (0140).

�لنشــــاk �لز%�عي ال يشــــمل +ية عمليا� تالية لتجهيز �ملنتجا� �لز%�عية (�ملصّنفة M Yطا% �لقســــم 15 (ُصنع �ملنتجا� �لغذ�ئية 
�ملشــــربا�) �لقســــم 16 (ُصنع منتجا� �لتبغ)) مبا يتجا& عمليا� �لتجهيز �لال&مة إلعد�5 تلك �ملنتجا� لألسو�v �ألّلية. 
غ� +نه �ســــتثناً{ من �لقاعدT �لعامة لتصنيف �ألنشــــطة �ملتكاملة ُصّنفت Y �لقســــم 01 حدT لز%�عة �لعنب MنتاL �لنبيذ Y نفس 

�ملوقع مع +� �لناتج يكو� عاTً5 +حد منتجا� �لقسم 15.
هذ� �لقسم ال يشمل عمليا� �إلنشا{ �مليد�نية (مثل متهيد �أل%� �لز%�عية، �لصر�، Mعد�5 +حو�� �أل%&، غ�ها) �ملصّنفة 
Y �لقســــم 45 (�إلنشــــا{��)، كذلك �ملشــــترين �جلمعيا� �لتعانية �لعاملة Y �ا6 تسويق منتجا� �ملز�%^ �ملصّنفة Y �لبا. 

.p�&
��2عة �ملحاصيل؛ فالحة �حلد�ئق ألغر�% �لسو#؛ �لبستنة011

.Tألماكن �ملغطا��لفاكهة Y �ألماكن �ملكشوفة  ��هذj �ملجموعة تشمل &%�عة �حلبو. �خلضر
&%�عة �حلبو. �ملحاصيل �ألخر< غ� �ملصّنفة Y موضع �خر0111

هذj �لفئة تشمل:
&%�عة �ملحاصيل �ملؤقتة �لد�ئمة  -

 T%لصفر�{، (باستثنا{ �لذ� T%5%، �لشــــع�، �لشــــوفا�، �لذ�لنباتا� �ملنتجة للحبو.: �أل%&، �لقمح �لصلب �لقمح �للّين، �جلاْ  -
�لشامية �لسكرية)، غ�ها

(vملانيو�) kملنيهو� + Tلبطاطا �حللو� + gليا+ &%�عة �لبطاطس +  -
gحب �لصرغو &%�عة بنجر �لسكر + قصب �لسكر +  -

&%�عة �لتبغ، مبا Y �لك جتهيزj �ألّ�: Bع جتفيف +%�v �لتبغ  -
&%�عة �لبذ% �لزيتية + �لفو�كه �جلو&يا� �لزيتية: �لفو6 �لسو��5، فو6 �لصويا، �لسلجم، غ�ها  -

MنتاL بذ% من بنجر �لسكر �لنباتا� �لعالفية (مبا Y �لك �ألعشا.)  -
�لد%نا� ��� �ملحتو< �لعا� من �لنشا{ + �ألينولني %&%�عة �ا%يط +&ها% �جل�نجل �جلذ  -

&%�عة �لقطن + غ�j من �ملو�5 �لنسجية �لنباتية  -
نقع �لنباتا� �لX حتمل +ليافU نسجية نباتية (�جلو�، �لكتا�، ليف جو& ��ند)  -



٤٨

�لتصنيف �لصناعي �لد# �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

Bع �لّلثي kعة +شجا% �ملطا�%&  -
&%�عة �خلضر �لُبقولية كالبا&يال{ �لفاصوليا �حلقليني  -

&%�عة �لنباتا� �ملستخدمة +ساسY U �لصيدلة + Y +غر�� MباT5 �حلشر�� + �لفطريا� + ما مياثلها من +غر��  -
&%�عة �ملحاصيل غ� �ملصّنفة Y موضع �خر  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
&%�عة �لبطيخيا�، �نظر 0112  -

&%�عة �لذ%T �لشامية �لسكرية، �نظر 0112  -
&%�عة خضر�� +خر<، �نظر 0112  -

&%�عة �أل&ها%، �نظر 0112  -
MنتاL بذ% �أل&ها% �خلضر��، �نظر 0112  -

&%�عة منتجا� �لبستنة �ملتخصصة، �نظر 0112  -
&%�عة �لزيتو�، �نظر 0113  -

&%�عة �ملحاصيل �لX ُتستخرL منها �ملشربا�، �نظر 0113  -
&%�عة �ملحاصيل �لX ُتستخرL منها �لتو�بل، �نظر 0113  -

&%�عة �جلو&يا� �لصاحلة لألكل، �نظر 0113  -
Bع منتجا� �لغابا� �ملو�5 �ألخر< �لX تنمو بريU (�لفلني، �لصمو�، �لزيو� �لعطرية، غ�ها)، �نظر 0200  -

&%�عة �خلضر منتجا� �لبستنة �ملتخصصة منتجا� �ملشاتل0112
هذj �لفئة تشمل:

&%�عــــة �خلضــــر: �لطماطم، �لبطيخيا�، �ليقطني، �لبصل، �لكرنب، �خلس، �خليا%، �جلز%، �لفو6، �لذ%T �لشــــامية �لســــكرية،   -
”�لكو%غيت“، �لبا�جنا�، �لكر��

&%�عة +عشا. خضر�� �لتتبيل: �لك�، ”�لفلفل“، �لشمر، �ملقدنس، �لسرفيل، �لطرخو�، �حلر�، �ملر5قو�  -
&%�عة �لفطر، Bع فطر �لغابا� + �لكمأ  -

&%�عة �أل&ها% + بر�عم �أل&ها%  -
MنتاL بذ% &هو% + �ا% + خضر  -

L �لتزيني، مبا يشمل &%�عة �ملر+ qعة �لنباتا� ألغر�� �لغر�%&  -
Bع �لنُّسغ MنتاL عص� �لقْيقب �لسكر  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
&%�عة �لبطاطس، �نظر 0111  -

&%�عة بنجر �لسكر، �نظر 0111  -
&%�عة �لبذ% �لزيتية �لفو�كه �لزيتية، �نظر 0111  -

�لد%نا� ��� �ملحتو< �لعا� من �لنشا{ + �ألينولني، �نظر 0111 %&%�عة �جلذ  -
&%�عة �لقطن + غ�j من �ملو�5 �لنسجية �لنباتية، �نظر 0111  -

&%�عة �ملحاصيل �لX ُتستخرL منها �لتو�بل، �نظر 0113  -
 �ملته (ماتيه)، �نظر 0113+ pلشا� v�%+ + &%�عة �لنب + حبو. �لكاكا  -

&%�عة �لزيتو�، �نظر 0113  -
تشغيل مشاتل +شجا% �لغابا�، �نظر 0200  -

&%�عة +شجا% عيد �مليال5، �نظر 0200  -
&%�عة �لفو�كه �جلو&يا� �ملحاصيل �لX ُتستخرL منها �ملشربا� �لتو�بل0113

هذj �لفئة تشمل:
&%�عــــة �لفو�كــــه: �لتفــــاf، �لكمثر<، �ــــا% �حلمضيا�، �ملشــــمش، �لفر�لة،  لثما% �لّلبيــــة، �لكر&، �خلو�، �ملــــو&، �لزبدية   -

(�ألفوكا5)، �جلو�فة، �لتمو%، غ�ها
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Tعنب �ملائد&%�عة عنب �لنبيذ   -
MنتاL �لنبيذ من عنب ُمنتج ��تيU (ُمد%L على سبيل �الستثنا{)  -

&%�عة �جلو&يا� �لصاحلة لألكل مبا Y �لك جو& ��ند  -
%�v �لشاp، �ملته (ماتيه)+ ،&%�عة �ملحاصيل �لX تستخرL منها �ملشربا� مثل، �لنب، حبو. �لكاكا  -

&%�عة �ملحاصيل �لX تستخرL منها �لتو�بل مثل:  -
�لبذ%: �ليانسو�، �لكزبرT، �لكمو�  •

%�v �لنباتا�: �لغا%، �لر¡ا�، �لزعتر+  •
�أل&ها%: �لُقرنفل  •

�لثما%: �لقرفة  •
تو�بل +خر<: �لزجنبيل، جو& �لطيب  •

&%�عة �لعنب  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

Bع �لثما% �لّلبية + �جلو&يا�  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

&%�عة �لفو6 �لسو��5، �نظر 0111  -
&%�عة �ا%يط +&ها% �جل�نجل، �نظر 0111  -

&%�عة �لثما% �حلاملة للُخضر، مثل �لطماطم، �لبطيخيا�، �خليا%، غ�ها، �نظر 0112  -
&%�عة ”�لفلفل“ �ملقدنس �لطرخو�، �نظر 0112  -

MنتاL &يت �لزيتو�، �نظر 1514  -
ُصـنع �لكاكا، �نظر 1543  -

�لُبن، �نظر 1549 pلشا� v�%جتهيز +  -
MنتاL +نو�^ +نبذT خال� �ألنو�^ �ملنتجة من �لعنب �ملنتج ��تيU، �نظر 1552  -

تربية �حليو�0123
تربية �ملاشية �لضأ� �ملاعز �خليو6 �حلم� �لبغا6 �لنغا6؛ تربية �ملاشية �ملدّ%T للنب0121

هذj �لفئة تشمل:
تربية �ملاشية  -

تربية �ستيال5 �خليو6 + �حلم� + �لبغا6 + �لنغا6  -
تربية �لضأ� �ملاعز  -

gخلا� pحلليب �لبقر� LنتاM  -
gملاعز �خلا� MنتاL حليب �لضأ� +  -

gلصو� �خلا� LنتاM  -
pلبقر� sمل� LنتاM  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

جّز صو� �لضأ� نظ� %سم + على +ساq عقد، �نظر 0140  -
Mنشا{ �حلظائر حليو�نا� �ملز%عة تربيتها %عايتها، �نظر 0140  -

MنتاL �لصو� �ملنتو�، �نظر 1511  -
جتهيز �حلليب خا%L �ملز%عة، �نظر 1520  -

+كا5مييا� %كو. �خليل، �نظر 9241 vسطبال� خيو6 �لسباM تشغيل  -
تربية �حليو�نا� �ألليفة �ألخر<؛ MنتاL �ملنتجا� �حليو�نية غ� �ملصّنفة Y موضع �خر0122
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هذj �لفئة تشمل:
تربية �خلنا&ير  -

تربية �لد�جن:  -
sلغي� Lلدجا� &�لدجاL �لرمي �لبط �لفر�%يج �أل  •

MنتاL �لبيض  -
تشغيل مفا%� �لد�جن  -

تربية �حليو�نا� شبه �ألليفة �حلبيسة + �حليو�نا� �ل�ّية:  -
�لطيو%، �حلشر��، �أل%�نب، حيو�نا� �لفر�{ �ألخر<  •

MنتاL جلو5 �لفر�{ جلو5 �لز�حف + �لطيو% من عمليا� تشغيل �حلظائر  -
مز�%^ تربية �لرخويــــا� �أل%ضية، مز�%^ تربية �لضفا5^،  ،5تشــــغيل مز�%^ تربية �لــــكال. �لقطط، مز�%^ تربية �لد  -

غ� �لك
تربية 55 �حلرير، MنتاL شر�نق 55 �حلرير  -

تربية �لنحل MنتاL �لعسل ¦ع �لنحل  -
تربية حيو�نا� متنوعة  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
Mنشا{ �حلظائر حليو�نا� �ملز%عة %عايتها، �نظر 0140  -

Mنشا{ �حلظائر حليو�نا� �ملز%عة %عايتها، �نظر 0140   -
MنتاL �لصال6 �جللو5 �لناشئة عن �لصيد �لقنص، �نظر 0150  -

تشغيل �ملز�%^ �لسمكية، �نظر 0502  -
MنتاL �لصال6 �جللو5 �لناشئة عن �ملجا&%، �نظر 1511  -

MنتاL �لريش + �لزغب، �نظر 1511  -
تد%يب �لكال. ألسبا. تتعلق باألمن، �نظر 7492  -

تد%يب �حليو�نا� �ملدلّلة، �نظر 9309  -
��2عة �ملحاصيل مقترنة بتربية �حليو�3 (�لتربية �ملختلطة)013

&%�عة �ملحاصيل مقترنة بتربية �حليو�� (�لتربية �ملختلطة)0130
هذj �لفئة تشمل:

حد�� نشــــاk �تلطة بنســــبة mصص ال تقل p+ Y منهما عن ٦٦ Y �ملائة  Y عة �ملحاصيل باالقتر�� مع تربية �ملاشــــية�%&  -
p%ا� �ملعياBمن ��امش �إل

هذ* �لفئة ال تشمل:
حد�� تربية �حليو�� �ملختلطة، �نظر �لنشاk �لرئيسي �ذj �لوحد�� حد�� &%�عة �ملحاصيل �ملختلطة +  -


نشطة �خلدما� �لز��عية �خدما� تربية �حليو�3 باستثنا� �ألنشطة �لبيطرية014
+نشطة �خلدما� �لز%�عية خدما� تربية �حليو�� باستثنا{ �ألنشطة �لبيطرية0140

هذj �لفئة تشمل:
�ألنشطة �لز%�عية نظ� %سم + على +ساq عقد (باستثنا{ �ألنشطة �لبيطرية):  -

تشغيل �ملز�%^  •
Mعد�5 �حلقو6  •

تأسيس ©صو6  •
معاجلة �ملحاصيل  •

%� �ملحاصيل، مبا Y �لك %شها با�و�{  •
gتقليم +شجا% �لفاكهة �لكر  •
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�ستز%�^ �أل%&، ترقيق �لبنجر  •
Bـــــع �ملحاصيـــــل ִדيئتها لألســــو�v �ألّلية، +p تنظيفها، + تشذيبها، + تصنيفــها، + تطه�ها، + تغطيتها بالشمــع،   •
 تلميعهــا، + تغليفها، + تقشــــ�ها، + نقعهـــا، + ت�يدها، + تعبئـة �لســــو�ئب مبا يشمل �لتعبئة Y عبو�� حتتوp على +

غا&�� خالية من �ألكسجني
حلج �لقطن  •

+نشطة لتحسني تكاثر �حليو�نا� منوها نو�جتها  •
خدمــــا� فحص �لقطعا�، خدما� ســــوv �ملاشــــية، خدما� %عي �لقطعا� مقابل +جر، خصــــا{ �لد�جن، تنظيف   •

�ملزقا�، غ� �لك
+نشطة �ا عالقة بالتلقيح �لصناعي  •

جّز صو� �لضأ�  •
Mنشا{ �حلظائر للحيو�نا� %عايتها  •

مر�قبة �ألبئة (مبا يشمل �أل%�نب) فيما يتعلق بالز%�عة  •
pتشغيل ُنظم �لر  -

Mقامة �حلد�ئق إلنشا{ �ملناظر �لطبيعية صيانتها MعاT5 تصميمها، مثل:  -
متنـزها� حد�ئق من +جل:  •

gلعا��إلسكا� �خلا¬   •
�ملبا� �لعامة شبه �لعامة (�ملد�%q، �ملستشفيا�، �ملبا� �إل�5%ية، مبا� �لكنائس، غ� �لك)  •

�لساحا� �لتابعة للبلدية (�ملتنـزها�، �ملناطق �خلضر�{، �ملد�فن، غ� �لك)  •
�ملناطــق �خلضـــر�{ على �لُطــرv �لسريعة (�لُطرv، خطـــوk �لسكــــك �حلديديـــة �لتــــر�g، �لُطـــرv �ملائية، �ملو�نئ)  •

�ملبا� �لصناعية �لتجا%ية  •
�ملناطــق �خلضـــر�{ للمبا� (�حلد�ئق �ملنشــأT على �ألسطح، �ُخلضرT �ملوضوعة على �لو�جها�، �حلد�ئق �لد�خلية)  •

�لســــاحــا� �لرياضيــة �ملالعب متنـزها� �لتســــلية (ساحا� %ياضية، مالعب، مرL ألخذ ®اما� �لشمس، مالعب   •
غولف)

�مليـــاj �لثابتــة �ملتدفقـــة (+حــو��، مناطق مبتلة بالتبا65، بر¯، +حو�� سباحة، ُحفر، �اٍ% مائية، ُنظم ملحطا� �لصر�   •
�لصحي)

�لتآكل �لر°ية �نبها% �لبصر  fلريا�غرq �لنباتا� Mقامة مناظر طبيعية للوقاية من �لضوضا{   •
 T5عاM ،خلصائص �لطبيعية� T5عاM) كذلك لصيانة �ملناظر �لطبيعيةتد�ب� إلقامــة مناظر طبيعية من +جل ®اية �لبيئة �لطبيعة،   -

�لز%�عة، �لتحسني، مناطق �الستبقا{، +حو�� مقامة �لفيضا�، غ� �لك)
Tألشجا% �لكب�� qغر T5عاM&%�عة �ألشجا% جر�حة �ألشجا%، مبا Y �لك تقليم �ألشجا% تشذيب �ألكما�   -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
توف� �آلال� �لز%�عية مع +فر�5 �لتشغيل �ألطقم  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
توف� �خلدما� �ملتصلة بأحو�� �لتسمني، �نظر 0121، 0122  -

+نشطة �خلدما� للتشجيع على �لصيد �لقنص �لتجا%يـني، �نظر 0150  -
Mعد�5 +ليا� �لنباتا� لالستخد�Y g صناعة �لغز6، �نظر 1711  -

+نشطة �لتسويق للتجا% بعمولة للجمعيا� �لتعانية، �نظر �لقسم 51  -
+نشطة �لز%�عيني �القتصا5يـني �لز%�عيني، �نظر 7414  -

هندسة �ملناظر �لطبيعية، �نظر 7421  -
تنظيم �ملعا%� �لعر� �لز%�عية، �نظر 7499  -

�ألنشطة �لبيطرية، �نظر 8520  -
تربية �حليو�نا� �ملدلّلة، �نظر 9309  -
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�لصيد ��لقنص ��نتشا� مر�تع �حلياB �لAّية مبا < �لك 
نشطة �خلدما� ��� �لصلة015
�لصيد �لقنص �نتشا% مر�تع �حلياT �لّ�ية مبا Y �لك +نشطة �خلدما� ��� �لصلة0150

هذj �لفئة تشمل:
p%جتا qلقنص على +سا��لصيد   -

 +خذ �حليو�نا� (ميّتة + حّية) للحصو6 على �لغذ�{ + �لفر�{ + �جللو5، + لالستخد�Y g �لبحو� + Y حد�ئق �حليو�� +  -
كحيو�نا� مدلّلة

MنتاL جلو5 �لفر�{ + جلو5 �لز�حف �لطيو% من +نشطة �لصيد �لقنص  -
�نتشا% مر�تع �حلياT �لّ�ية  -

+نشطة �خلدما� للتشجيع على �لصيد �لقنص �لتجا%يـني  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

صيد �لثدييا� �لبحرية، مثل حيو�� �لفّظ �لُفْقمة (باستثنا{ �حليتا�)  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

MنتاL جلو5 �لفر�{ جلو5 �لز�حف + �لطيو% من تشغيل مز�%^ �لتربية، �نظر 0122  -
تربية �حليو�نا� �لّ�ية بعمليا� �لتربية Y �ملز�%^، �نظر 0122  -

صيد �حليتا�، �نظر 0501  -
MنتاL �لصال6 �جللو5 �لناشئة عن �ملجا&%، �نظر 1551  -

+نشطة �خلدما� ��� �لصلة، �نظر 9241 gالستجما��لصيد �لذp ُيما%q ألغر�� �لرياضة   -

نشطة �خلدما� ��� �لصلة02� Eحلر�جة �قطع �ألخشا�

Bْع، مو�5 �ألحر�L �لX تنمو منوµ بّريU باستثنا{ �لفطر  ،Lكذلك �ســــتخر��حلر�جة تشــــمل MنتاL +شــــجا% �ألخشا. �لد�ئمة، 
�لكمأ �لثما% �لّلبية �جلو&يا�. ·انب MنتاL �ألخشا. فإ� �حلر�جة تعطي منتجا� ُيجر< عليها قد% قليل من �لتجهيز، مثل 

�خلشب �ملستخدY g �لوقو5 + Y �الستخد�g �لصناعي (مثل 5ُعاما� �لنو< �خلشب �للبا¸، غ� �لك).
مســــحه �لX ُتجر< بصفة عامة بعيدµ عن منطقة قطع  jُتجر< على �خلشــــب، بدً{� بعملية نشــــر Xعمليا� �لتجهيز �ألخر< �ل

�ألشجا%، مصّنفة Y �لقسم 20 (صنع �خلشب �ملنتجا� �خلشبية).

نشطة �خلدما� ��� �لصلة020� Eحلر�جة �قطع �ألخشا�

�حلر�جة قطع �ألخشا. +نشطة �خلدما� ��� �لصلة0200
هذj �لفئة تشمل:

�ملساحا� �ملز%عة بأشجا%  Lحفظ �ألحر��ســــتز%�^ mفيف  qغر T5عاM qعة +شــــجا% �ألخشــــا. �لقائمة: غر�%&  -
�ألخشا.

&%�عة +شجا% �أليكا� +شجا% �خلشب �للُّبية  -
تشغيل مشاتل +شجا% �لغابا�  -

&%�عة +شجا% عيد �مليال5  -
 تا5 ++ قطع �ألخشــــا.: قطع �ألخشــــا. MنتاL �خلشــــب بصو%ته �خلاY g شــــكل 5ُعاما� للمناجم + قو�ئم ُمشــــّققة +  -

خشب للوقو5
 Lألحر�� T%�5M ،توف� �حلماية+نشطة خدما� �حلر�جة: حصر �ألحر�L �ملوجوT5، تقييم +شجا% �ألخشا.، مكافحة �حلر�ئق   -

مبا Y �لك �لتشج� MعاT5 �لتشج�
Lنشطة خدما� قطع �ألخشا.: نقل �لُكتل �خلشبية �5خل �ألحر�+  -

Lعندما يكو� �5خل �ألحر� pلفحم �حلجر� LنتاM  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

Bــــع مــــو�5 �ألحــــر�L �لX تنمو منوµ بّريU، باســــتثنا{ �لفطــــر + �لكمأ + �لثما% �لّلبيــــة + �جلو&يا�: �لبالتة �لصمو� شــــبه   -
 ،qقسطل �لفر ،kملطاطية �ألخر<، �لفلني، �لّلك، �لصمو�، �لزيو� �لعطرية، �لشعر �لنبا¹، ُعشب �ألنقيص، جو& �لبلو�

�لطحالب، �ألشنة
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هذ* �لفئة ال تشمل:
&%�عة Bع �لفطر �لكمأ، �نظر 0122  -

Bع �لثما% �لّلبية + �جلو&يا�، �نظر 0113  -
MنتاL �لرقائق �خلشبية، �نظر 2010  -

MنتاL �لفحم �حلجرp عن طريق تقط� �خلشب، �نظر 2411  -
صيد �ألHاGبا� -

�نظر صف �لقسم 05.
05GاHنشطة �خلدما� �ملتصلة بصيد �أل
صيد �ألHاG ��ملز��K �لسمكية �

ُيعّر� صيد �أل«ا¯ بأنه �ستخد�g �ملو�%5 �لسمكية �ملوجوY T5 �لبيئة �لبحرية + Y بيئة �ملياj �لعذبة ֲדد� صيد، + Bْع، �أل«ا¯ 
�لقشريا� �لرخويا� �لبحرية �ملنتجا� �لبحرية �ألخر< (مثل �لآللئ +نو�^ �إلسفنج، غ�ها).

 Xهذ� �لقسم يشمل �ألنشطة �ل�لقسم 05 يشمل +يضU +نشطة مز�%^ �أل«ا¯ مز�%^ تربية �أل«ا¯ �لX ُتنتج منتجا� مماثلة. 
تكو� عاTً5 ُمد�ة Y عملية �إلنتاL للحسا. �خلا¬ (مثل تنمية بذ% �ملحا%�� من +جل MنتاL �لآللئ).

 gالستجما��لقسم 05 ال يشمل بنا{، Mصالf، �لسفن �لقو�%. (3511، 3512) +نشطة �لصيد �لX ُتما%q ألغر�� �لرياضة 
 Y هذ� �لقســــم ال يشــــمل جتهيز �أل«ا¯ + �لقشــــريا� + �لرخويا� �لبحرية سو�ً{ Y �ملصانع �ملوجوT5 على �لّبر + .(9249)
 Y Uصيد �أل«ا¯ ُمصّنف +يض Y Uتعمل +يضــــ Xُســــفن �لتصنيــــع (صناعة �أل«ا¯: 1512). غ� +� �لتجهيز على ظهر �لســــفن �ل

�لقسم 05.
050GاHنشطة �خلدما� �ملتصلة بصيد �أل
صيد �ألHاG ��ملز��K �لسمكية �

صيد �أل«ا¯0501
هذj �لفئة تشمل:

صيد �أل«ا¯ على +ساq جتا%Y p مياj �ملحيطا� + �لسو�حل + �ملياj �لد�خلية  -
Bْع �لقشريا� �لرخويا� Y �ملناطق �لبحرية مناطق �ملياj �لعذبة  -

صيد �حليتا�  -
صيد �حليو�نا� �ملائية: �لسالحف، ©اقن �لبحر، �لزقيا�، قنافد �لبحر، غ�ها  -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
+نشطة �لسفن �لX تعمل Y صيد �أل«ا¯ Y جتهيز �أل«ا¯ حفظها  -

Bْع �ملو�5 �لبحرية: �لآللئ �لطبيعية +نو�^ �إلسفنج �ملرجانيا� �لطحالب  -
+نشطة �خلدما� �ملتصلة بصيد �أل«ا¯  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
صيد �لثدييا� �لبحرية، باستثنا{ �حليتا�، مثل حيو�� �لفّظ �لُفْقمة، �نظر 0150  -

جتهيز �أل«ا¯ �لقشــــريا� �لرخويا� غ� �ملرتبط بصيد �أل«ا¯، +p على ظهر �لســــفن �لX ال تعمل Mّال Y جتهيز �أل«ا¯   -
حفظها + Y �ملعامل على �لشاطئ، �نظر 1512

�لتفتيش على عمليا� �لصيد ®ايتها خدما� �لد%يا�، �نظر 7523  -
�خلدما� ��� �لصلة، �نظر 9241 gالستجما�صيد �أل«ا¯ �لذp ُيما%q ألغر�� �لرياضة   -

تشغيل ©ميا� صيد �أل«ا¯ ألغر�� �لرياضة، �نظر 9421  -
مز�%^ �أل«ا¯0502

هذj �لفئة تشمل:
Tأل«ا¯ �لصغ��MنتاL بيض �ملحا%، بلح �لبحر، +نو�^ �لكركد�، تاليا� يرقا� �إل%بيا�، قلي �لسمك   -

&%�عة ”�لالف�“ �ألعشا. �لبحرية  -
تربية �أل«ا¯ Y مياj �لبحر �ملياj �لعذبة مبا Y �لك تربية +«ا¯ �لزينة  -

%عاية �ملحا%��  -
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حفظها + Y �ملعامل على �لشاطئ، �نظر 1512

�لتفتيش على عمليا� �لصيد ®ايتها خدما� �لد%يا�، �نظر 7523  -
�خلدما� ��� �لصلة، �نظر 9241 gالستجما�صيد �أل«ا¯ �لذp ُيما%q ألغر�� �لرياضة   -

تشغيل ©ميا� صيد �أل«ا¯ ألغر�� �لرياضة، �نظر 9421  -
مز�%^ �أل«ا¯0502

هذj �لفئة تشمل:
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�لتصنيف �لصناعي �لد# �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

تشغيل +حو�� تفريغ �أل«ا¯  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

+نشطة تقدمي �خلدما� �ملتصلة بتشغيل +حو�� تفريخ �أل«ا¯ �ملز�%^ �لسمكية  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

تربية �لضفا5^، �نظر 0122  -
تشغيل ©ميا� صيد �أل«ا¯ ألغر�� �لرياضة، 9241  -

�لتعدين ��ستغالM �ملحاجرجيم -
 +نشــــطة �لتعدين �ســــتغال6 �ملحاجر تشمل �ســــتخر�L �ملعا�5 �لX تتو�جد بشــــكل طبيعي كمو�5 صلبة (�لفحم �لُركا&��) +
  كمو�5 غا&ية (�لغا& �لطبيعي). ميكن �ســــتخر�L �ملعا�5 عن طريق �لتعدين Y باطن �أل%� ++ )gكمو�5 ســــائلة (�لنفط �خلا

على سطحها + عن طريق تشغيل �آلبا%.
هذ� �لبا. يشمل �ألنشطة �لتكميلية �لX ִדد� ÁM جتهيز �ملو�5 �خلاg للتسويق، مثل: �لسحق، �لطحن، �لتنظيف، �لتجفيف، 
تســــييل �لغا& �لطبيعي، تكتيل مو�5 �لوقو5 �لصلبة. هذj �لعمليا� تقوg ֲדا Y كث� من �ألحيا�  ،gتركيز �ملو�5 �خلا�لفر&، 

.Lبالقر. من موقع �الستخر� T5حد�� +خر< موجو +/�لوحد�� �لX �ستْخرجت �ملو�5% 
12 تتعلق بالتعدين  11 10 gألقســـا��موعا� فئا� على +ساq �ملعد� �لرئيسـي �ملنتج.  gقسا+ Y نشطة �لتعدين مصّنفة+
 14�الستخر�L للمو�5 �ملنتجة للطاقة (�لفحم، �لليغنيت �خلّث، �ملو�5 ��يد%كربونية، خاg �ليو%�نيوg)؛ يتعلق �لقسما� 13 

باملـــو�5 غ� �ملنتجــة للطاقــة (%كا&�� �ملعا�5 �ملعا�5 �ملختلفة منتجا� �ستغال6 �ملحاجر).
 gتقو �+ Uكربونية، ميكن +يضبعض �لعمليا� �لتقنية �لX يتضمنها هذ� �لبا.، خاصة ما يتعلق منها باســــتخر�L �ملو�5 ��يد%

ֲדا حلسا. +طر�� ثالثة حد�� متخّصصة كخدمة صناعية.
:Uهذ� �لبا. يشمل +يض

تكتيل +نو�^ �لفحم %كا&�� �ملعا�5  -
هذ� �لبا. ال يشمل:

جتهيز �ملو�5 �ملستخرجة، �نظر �لبا. ”6�5“  -
“��ستخد�g �ملو�5 �ملستخرجة 5� �لقياg بعمليا� حتويل +خر< ألغر�� �إلنشا{��، �نظر �لبا. ”  -

تعبئة مياj �لينابيع �ملياj �ملعدنية �لطبيعية Y &جاجا� عند �لينابيع �آلبا%، �نظر 1554  -
سحق + طحــن +تربة صخو% معا�5 معّينة Å ُتعاÄ بطريقة +خر< باالقتر�� بالتعدين �ستغال6 �ملحاجر، + معاجلة تلك   -

�ألتربة �لصخو% �ملعا�5 بطريقة +خر<، �نظر 2699
Bع تنقية تو&يع �ملياj، �نظر 4100  -

Mعد�5 �ملوقع للتعدين، �نظر 4510  -
�لبحث عن �ملعا�5، �نظر 7421  -

تعدين �لفحم ��لليغنيت؛ �ستخر�Q �خلّث10
كمــــا  (�لســــطحي)،  �ملكشــــو�  بالقطــــع  �لتعديــــن   Yجلــــو� �لتعديــــن  يشــــمل  �لصلــــب  �ملعــــد�  �لوقــــو5   Lســــتخر��
صنــــع  يشــــمل  مبــــا  للتســــويق،  قابــــل  منتــــج  عنهــــا  ينتُــــج  غ�Zــــا)  �لتنظيــــف  �لتد%يــــج  (مثــــل  عمليــــا�  يشــــمل 
�لكــــو¯  فحــــم   ÁM �لتحويــــل  يشــــمل  هــــذ� ال  بيضايــــة).  قو�لــــب  �جريــــة  قو�لــــب  (مثــــًال،  �لفحــــم   kُســــقا قو�لــــب 

(�نظر 2310).
تعدين فحم �ألنثر�سيت �تكتيله101

تعدين فحم �ألنثر�سيت تكتيله1010
هذj �لفئة تشمل

 �لسطحي+ Yتعدين فحم �ألنثر�سيت: �لتعدين �جلو  -
 تسهيل �لنقل+ T5حتسني �جلو تنظيف �لفحم حتديد حجمه حتديد %تبته سحقه، ما ÁM �لك، من +جل �لتصنيف +  -

Uغ�ها من +نو�^ �لوقو5 �لصلبة �ملؤّلفة من فحم �ألنثر�سيت +ساس تكتيل فحم �ألنثر�سيت مبا يشمل صنع قو�لب ُسقاk �لفحم +  -
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:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
�ستخال¬ فحم �ألنثر�سيت من قو�عد تر�. �لفحم  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
تعدين �لليغنيت MنتاL قو�لب ُسقاk �لفحم + تكتيل �لليغنيت، �نظر 1020  -

�ستخر�L �خلّث تكتيله، �نظر 1030  -
+فر�� فحم �لكو¯ �لX ُتنتج +نو�^ �لوقو5 �لصلبة، �نظر 2310  -

�ألعما6 �لX ُتجر< لتنمية �ملمتلكا�، + Mعد�5ها، ألغر�� تعدين �لفحم، �نظر 4510  -
تعدين �لليغنيت �تكتيله102

تعدين �لليغنيت تكتيله1020
هذj �لفئة تشمل:

 �لسطحي+ Y): �لتعدين �جلوsتعدين �لليغنيت (�لفحم �لُب  -
 تسهيل �لنقل + �لتخزين+ T5سحقه، من +جل حتسني �جلوعمليا� غسل �لليغنيت جتفيفه   -

Uغ�ها من +نو�^ �لوقو5 �لصلبة �ملؤلفة من �لليغنيت +ساس تكتيل �لليغنيت مبا يشمل ُصنع قو�لب ُسقاk �لفحم +  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

تعدين فحم �ألنثر�سيت MنتاL قو�لب ُسقاk �لفحم + تكتيل فحم �ألنثر�سيت، �نظر 1010  -
�ستخر�L �خلّث تكتيله، �نظر 1030  -

�ألعما6 �لX ُتجر< لتنمية، + Mعد�5، ممتلكا� ألغر�� �لتعدين، �نظر 4510  -
�ستخر�Q �خلّث �تكتيله103

�ستخر�L �خلّث تكتيله1030
هذj �لفئة تشمل:

�ستخر�L �خلّث  -
تكتيل �خلّث  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصـنع +صنا� من �خلّث، �نظر 2699  -

�ستخر�Q �لنفط �خلاX ��لغا2 �لطبيعي؛ 
نشطة �خلدما� �ملتصلة باستخر�Q �لنفط ��لغا2 باستثنا� خدما� �ملسح11
�ســــتخر�جه من صخو% �لنفط %ما6 �لنفط، MنتاL �لغا& �لطبيعي  gتعدين �لنفط �خلا ،gلنفط �خلا� LنتاM هذ� �لقســــم يشــــمل
 تطوير، �ملمتلكا� �مليد�نية من �لنفط �لغا&. +/�ســــتخر�L �لســــو�ئل ��يد%كربونية. هذ� �لقسم يشمل +نشــــطة تشــــغيل، 
هذj �ألنشــــطة قد تشــــمل حفر �آلبا% �ستكما�ا تزيدها باملعد��؛ تشــــغيل معد�� �لفصل حتليل �ملستحلبا� �لتقط�، 
كذلك خطوk �لتجميع �مليد�نية للنفط �خلاg؛ Bيع �ألنشطة �ألخر< Y حتض� �لنفط �لغا& حÆ نقطة �لشحن من �ملمتلكا� 
�ملنتجة. هذ� �لقســــم يشــــمل +يضU خدما� �لدعم �ملطلوبة حلفر �با% �لنفط �لغا&، + تشــــغيلها، �لX ُتقّدg نظ� %سم + على 

+ساq عقد.
هذ� �لقسم ال يشمل:

تكرير �ملنتجا� �لبترلية، �نظر 2320  -
Mجر�{ عمليا� حفر ثقب ألغر�� �الختبا%، �نظر 4510  -

عمليا� �ملسح �جليوفزيائي %سم �خلر�ئط، �نظر 7421  -
�ستكشا� �با% �لنفط �لغا&، �نظر 7421  -

�ستخر�Q �لنفط �خلاX ��لغا2 �لطبيعي111
�لغا& �لطبيعي1110 gلنفط �خلا� Lستخر��

هذj �لفئة تشمل:
gلزيو� �لنفطية �خلا� Lستخر��  -
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MنتاL هيد%كربونا� غا&ية خاg (غا& طبيعي)  -
�ستخر�L مكّثفا�  -

تصفية فصل +جز�{ هيد%كربونية سائلة  -
Lموقع �الستخر� Y حالته �لغا&ية ألغر�� �لنقل ÁM عا5تهMMسالة �لغا& �لطبيعي   -

M&�لة �لك�يت من �لغا&  -
عمليا� �لتعدين: عمليا� �حلفر �ستكما6 �آلبا% جتهيزها (Mّال Y حالة +�5ئها نظ� %سم + على +ساq عقد)  -

هذj �لفئة تشمل +يضا:
 �لنفطي %مل �لقطر��+ )s(�لبيتومي pلطفل �لقيد� Lستخر��  -

(sبيتومي) pمل ق�%MنتاL �لنفط �خلاg من طفل،   -
عمليا� للحصو6 على +نو�^ �لنفط �خلاg: �لصفق، نز^ �مللح، �لتجفيف، �لتثبيت، غ� �لك  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
+نشطة �خلدما� �ملتصلة باستخر�L �لنفط �لغا&، �نظر 1120  -

MنتاL �ملنتجا� �لنفطية �ملكر%T، �نظر 2320  -
�ستخر�L �لغا&�� �لنفطية �ملسّيلة +ثنا{ تكرير �لنفط، �نظر 2320  -

ُصـنع �لغا&�� �لصناعية، �نظر 2411  -
تشغيل خطوk �ألنابيب، �نظر 6030  -

�ستكشا� �با% �لنفط �لغا&، �نظر 7421  -

نشطة �خلدما� �ملتصلة باستخر�Q �لنفط ��لغا2 باستثنا� 
عماM �ملسح112

+نشطة �خلدما� �ملتصلة باستخر�L �لنفط �لغا& باستثنا{ +عما6 �ملسح1120
هذj �لفئة تشمل:

+نشطة �خلدما� �ملتعلقة باستخر�L �لنفط �لغا& �ملقّدمة نظ� %سم + على +ساq عقد:  -
�حلفــــــر �الجتــاهي MعــــــاT5 �حلفــر �الجتاهي، ”بد{ �حلفر“، Mقامة +بر�L �حلفر Y �ملوقع Mصالحها فكها، تثبيت +نابيب   •

تغليف �با% �لنفط �لغا& باأل«نت، سّد تر¯ �آلبا%، غ� �لك
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

عمليا� �حلفر ألغر�� �الختبا% �ملتعلقة باستخر�L �لنفط + �لغا&  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

+نشطة �خلدما� �لX يؤ5يها ُمشّغلو حقو6 �لنفط + حقو6 �لغا&، �نظر 1110  -
عمليا� �ملسح �جليوفيزيائي �جليولوجي �لسيزمي، �نظر 7421  -

12Xلثو�يو�� Xتعدين ُ�كا��2 �ليو��نيو
120gلثو%يو� gتعدين ُ%كا&�� �ليو%�نيو

1200gلثو%يو� gتعدين ُ%كا&�� �ليو%�نيو
هذj �لفئة تشمل:

jغ� �لُثو%يوg: ”�لبيتشبلند“ + gالحتو�ئها على �ليو%�نيو Uُتقّد% قيمتها +ساس Xتعدين �لُركا&�� �ل  -
تركيز مثل هذj �لُركا&��  -
ُصنع ”�لكعكة �لصفر�{“  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
�لثو%يوg، �نظر 2330 gصيب ُ%كا&�� �ليو%�نيوm  -

MنتاL �ملو�5 �النشطا%ية + �ملو�5 �خلصبة، �نظر 2330  -
MنتاL فلز �ليو%�نيوg من ”�لبيتشبلند“ + من �لُركا&�� �ألخر<، �نظر 2330  -
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تعدين ُ�كا��2 �لفلز��13
هذ� �لقسم يشمل:

�ستخر�L ُ%كا&�� �لفلز�� �لفلز�� �ألصلية Y باطن �أل%� على �لسطح  -
Mعد�5 �لُركا&��:  -

جر� سحق �لُركا&��، غسل �لُركا&��  •
تركيز �لُركا&�� عن طريق �لفصل �ملغناطيسي + �لفصل بالقياq �لو&�  •
تعومي �لُركا&�� غربلتها حتديد %تبتها جتفيفها تكليسها حتميصها  •

هذ� �لقسم ال يشمل:
�لثو%يوg، �نظر 1200 gتعدين ُ%كا&�� �ليو%�نيو  -

حتميص ب�يتا� �حلديد، �نظر 2411  -
MنتاL +كسيد �أللومنيوg، �نظر 2720  -

تعدين ُ�كا��2 �حلديد131
تعدين ُ%كا&�� �حلديد1310

هذj �لفئة تشمل:
تعدين �لُركا&�� �لX ُتقّد% قيمتها +ساسU الحتو�ئها على �حلديد  -

Mثر�{ ُ%كا&� �حلديد تكتيلها  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

تعدين Mعد�5 ب�يتا� �حلديد ب�تيتا� �حلديد، �نظر 1421  -
132Xلثو�يو�� Xتعدين ُ�كا��2 �لفلز�� غ\ �حلديدية، باستثنا� ُ�كا��2 �ليو��نيو

1320gلثو%يو� gتعدين ُ%كا&�� �لفلز�� غ� �حلديدية، باستثنا{ ُ%كا&�� �ليو%�نيو
هذj �لفئة تشمل:

تعدين Mعد�5 �لُركا&�� �لX ُتقّد% قيمتها +ساسU الحتو�ئها على فلز�� غ� حديدية:  -
 ،gلتنتالو� ،gلنيكل، �لكوبالت، �ملوليبدنو� ،g�أللومنيوg (�لبوكسيت)، �لنحاq، �لرصا¬، �لزنك، �لقصدير، �ملنغنيز، �لكر  •

غ� �لك ،gلفنا5يو�
�لفلز�� �لثمينة: �لذهب، �لفضة، �لبالتني  •

هذ* �لفئة ال تشمل:
�لثو%يوg، �نظر 1200 gعد�5 ُ%كا&�� �ليو%�نيوMتعدين   -

خليط ك�يتيدp مصهو% من �لنيكل + �لنحاq، �نظر 2720 gكسيد �أللومنيو+ُ LنتاM  -

نشطة 
خر[ للتعدين ��ستغالM �ملحاجر14

هــــذ� �لقســــم يشــــمل ليــــس فقــــط �الســــتخر�L مــــن �ملحجــــر بــــل +يضــــU جتريــــف ترســــيبا� �لطمــــي ســــحق �لصخــــو% 
�لرمــــا6  (مثــــل  �لتشــــييد  عمليــــا�   Y �ألخــــص  علــــى  �ملنتجــــا�   gُتســــتخد �مللحيــــة.  �ملســــتنقعا�   gســــتخد��
�لكيميائيــــة،  �ملــــو�5  ُصنــــع  غ�هــــا)   gلكالســــيو� �جلبــــس  �لطْفــــل  (مثــــل  �ملــــو�5  صنــــع   Y غ�هــــا)  �ألحجــــا% 

غ� �لك.
هذ� �لقســــم ال يشــــمل جتهيز �ملعا�5 �ملســــتخرجة (باســــتثنا{ �جلْر� �لســــحق �لقطع �لتنظيف �لتجفيف �لفر& �خللط). 
 �لوحد�� �ملتكاملة %+ســــيU �لX تقوg بتجهيز �ملو�5 �ملعدنية �ملســــتخرجة ��تيU ُتصّنف حتت بند �لُصنع (مثل مصانع �أل«نت +

مصانع �لطو.). MنتاL �مللح يشمل تكرير �مللح جلعله مالئمU لالستهال¯ �آل5مي.
�ستغالM �ملحاجر الستخر�Q �ألحجا� ��لرماM ��لطْفل141

�ستغال6 �ملحاجر الستخر�L �ألحجا% �لرما6 �لطْفل1410
هذj �لفئة تشمل:

�لغر�نيت �حلجر �لرملي غ�ها، تشذيبها بقدٍ% يس� نشرها gلبنا{، مثل �لرخا��ستخر�L +حجا% �لُنُصب   -
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jتكس�جرشه  pحلجر �جل�� Lستخر��  -
تعدين �جلبس �ألÇيد%يت  -

gلوميت �خلا� من �لكالسيوتعدين �لطباش� �لد  -
جتريف �لرما6 �لصناعية �لرما6 �ملستخدمة Y �إلنشا{�� �حلصبا{ Lستخر��  -

تكس� جر� �ألحجا% �حلصبا{ �لرما6  -
�لكالني p%لطْفل �حلر��تعدين +نو�^ �لطْفل   -

هذ* �لفئة ال تشمل:
تعدين �لرما6 �لبيتومينية، �نظر 1110  -

تعدين �ملعا�5 �لكيميائية معا�5 �أل«دT، �نظر 1421  -
MنتاL �لدلوميت �لذp ¡توp على كالسيوg، �نظر 2694  -

ضعها Y شكلها �لنهائي خا%L �ملحاجر، �نظر 2696قطع �ألحجا% تشكيلها   -

�لتعدين ��ستغالM �ملحاجر مما c ُيصّنف < موضع aخر142
1421Tمعا�5 �أل«د�ستخر�L �ملعا�5 �لكيميائية 

هذj �لفئة تشمل:
�ستخر�L +مالf �لفوسفا� �لطبيعي +مالf �لبوتاسيوg �لطبيعي  -

�ستخر�L �لك�يت �ألصلي  -
Mعد�5 �لب�يتا� �لب�تيتا�، باستثنا{ �لتحميص Lستخر��  -

 gك�يتا� �ملاغنيســــيو�ســــتخر�L ك�يتا� كربونا� �لبا%يوg �لطبيعــــي (�لبا%يتا� �لويز%يت) +نو�^ �لبو%�� �لطبيعي   -
�لطبيعي (�لكيس�يت)

�ستخر�L �ألصبا� �لُتر�بية �لفلو%سبا% �ملعا�5 �ألخر< �لX ُتقّد% قيمتها +ساسU بوصفها مصد%µ للكيمايا�  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

�ستخر�L �جلو�نو  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

MنتاL �مللح، �نظر 1422  -
حتميص ب�يتا� �حلديد، �نظر 2411  -

ُصنع �أل«دT �لتركيبـية �ملركبا� �آل&تية، �نظر 2412  -
�ستخر�L �مللح1422

هذj �لفئة تشمل:
�ستخر�L �مللح من باطن �أل%� مبا يشمل ��Mبته ضّخه  -

MنتاL �مللح بتبخ� مياj �لبحر + �ملياj �ملاحلة �ألخر<  -
jتكريرجر� �مللح تنقيته   -

هذ* �لفئة ال تشمل:
جتهيز �مللح �ملشتر<، �نظر 2429  -

MنتاL �ملا{ �لصاÈ للشر. بتبخ� �ملياj �ملاحلة، �نظر 4100  -
+نشطة +خر< للتعدين �ستغال6 �ملحاجر غ� مصّنفة Y موضع �خر1429

هذj �لفئة تشمل:
�لتعدين �ستغال6 �ملحاجر للحصو6 على معا�5 مو�5 �تلفة:  -

�ملو�5 �حلاّكة، �ألسبستوq، �جلريش �ألحفو%p �لسليكو�، �لغر�نيت �لطبيعي، �ألستيتيت (�لطلق)، �لفلسبا%، غ� �لك  •
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�ألحجا% �لكرمية، �لكو�%تز، �ملايكا، غ� �لك  •
�ألسفلت �لطبيعي �لقا%  •

- M�eلصناعة �لتحويلية�
 .Tمنتجا� جديد ÁM ملكّونا�� تتضمن �لصناعة �لتحويلية حد�� تعمل Y �لتحويل �لطبيعي + �لكيميائي للمو�5 + �جلو�هر +
 Lســــتخر�� �ملــــو�5 + �ملكّونــــا� �لX يتم حتويلها هي مو�5 خاg متّثل منتجا� للز%�عة + �حلر�جة + صيد �أل«ا¯ + �لتعدين +

�ملعا�5، كذلك منتجا� +نشطة +خر< للصناعة �لتحويلية.
 gهي تستخد�لوحد�� �لX ترY 5 قسم �لصناعة �لتحويلية ُتوصف Y كث� من �ألحيا� على +Çا معامل + مصانع + مطاحن، 
 ÁM ملكّونا�� عاTً5 ماكينا� معد�� ملنالة �ملو�5 تعمل بالطاقة. غ� +� هذ� �لبا. يشمل +يضU �لوحد�� �لX ُتحّو6 �ملو�5 +
 Y منـز6 �لعامل، �لوحــــد�� �لX تبيع للجمهو% منتجا� ُصّنعت Y نفس مكا� بيعها، مثل �ملخابز + Uيمنتجــــا� جديــــدT يد

.qال� خياطة �ملالبس حسب �ملقا©
حد�� �لصناعة �لتحويلية بتجهيز �ملو�5 + +Çا قد تتعاقد مع حد�� +خر< كي ُتجّهز �ا �ملو�5 �خلاصة ֲדا. �لصناعة  gقد تقو

�لتحويلية تشمل هذين �لنوعني من �لوحد��.
 �الستهال¯، + +نه + gلالستخد� µيكو� �ملنتج جاهز �+ Éللصناعة �لتحويلية مبع Tحدقد يتم صقل �ملنتج �جلديد �لذp تُنتجه 
قد يكو� شبه مصقو6 مبعÉ +نه سيصبح ُمدخًال لعمليا� تصنيع +خر<. على سبيل �ملثا6 فإ� �ملنتج �لذp ُتنتجه حدT تكرير 
�أللومينا هو �ملدخل �لذp ُيستخدY g �إلنتاL �ألّ� لأللومنيوg؛ �أللومنيوg �ألّ� هو ُمدخل ملصنع سحب سلك �أللومنيوg؛ 

سلك �أللومنيوg هو �ملدخل لوحدT صناعة ُمنتج �لسلك �ملصّنع.
 من + Uهذ� يشــــمل جتميع �ملنتجا� �ملحّولة من مكونا� منتجة ��تيجتميع �ألجز�{ �ملكّونة للمنتجا� �ملحّولة ُيعت� صناعة. 
سابقة �لتجهيز Y موقع �لتشييد ُيصّنف على +نه صناعة حتويلية عندما  Uجتميع مكّونا� �لتشييد �ملنتجة ��تي .Tمكونا� مشتر�
 kحد�� منفصلة بعملية �لتجميع فإ� �لنشا gعندما تقويكو� نشــــاk �لصناعة �لتحويلية نشاk �لتجميع نشاطني متكاملني. 
ُيصّنف على Êو مناســــب Y �لقســــم 45 (�إلنشــــا{��). �ذ� فإ� �لتجميع Y �ملوقع ألجز�{ متكاملة ســــابقة �لتجهيز غ� ُمنتجة 
مر�فق mزين مســــتو5عا�، سكك حديدية مرتفعة، مصاعد سالÅ كهربائية، سباكة،  ،jخز�نا� ميا��تيY U جســــو%، 
ُنظم توصيال� �لكهربا{ �التصاال�  ،T}إلضا�شبكة %ّشاشا� مقامة للحريق، �لتدفئة �ملركزية �لتهوية تكييف ��و�{، 

�لالسلكية للمبا�، Bيع +نو�^ ��ياكل، ُيصّنف Y قسم �إلنشا{��.
 gملنشــــآ� �ألخر<، يصّنفا� عند �لقيا� Y جتميع تركيب �آلال� �ملعد�� Y �ملنشــــآ� �لتعدينية + �لصناعية + �لتجا%ية، +

ֲדما كنشاk متخّصص Y نفس فئة �لصناعة �لتحويلية �ملصّنف فيها �لبند �ملرّكب.
جتميع تركيب �آلال� �ملعد�� �للذ�� يؤ5يا� كخدمة متصلة ببيع �لســــلع بو�ســــطة حدT تعمل +ساسY U �لصناعة �لتحويلية 

.Tلرئيسي للوحد� kلتجزئة مصّنفا� مع �لنشا� T%جتا  جتا%T �جلملة ++
+نشطة �لوحد�� �لX تعمل +ساسY U صيانة Mصالf �آلال� �ملعد�� �لصناعية �لتجا%ية �آلال� �ملعد�� �ملماثلة مصّنفة، 
 fصالM Y صنع �لســــلع. غ� +� �لوحد�� �لعاملة Y ُصّنفت فيها �لصناعة �لتحويلية �ملتخّصصة Xنفــــس �لفئة �ل Y ،gبوجــــه عــــا
�ملعد��  Tألجهز� fصالM Y يتمّثل نشــــاطها �لرئيسي Xلوحد�� �ل��آلال� �ملكتبية �آلال� �حلاســــبة مصّنفة Y �لفئة 7250. 
�ألثاثا� �ملنـزلية، �ملركبا� ��� �ملحركا� غ� �لك من �لســــلع �الســــتهالكية فإÇا، كقاعدT عامة، مصّنفة Y �لفئة �ملناسبة 
من �لقسم 50 (بيع صيانة Mصالf �ملركبا� ��� �ملحركا� �لد%�جا� �لنا%ية؛ بيع قو5 �لسيا%�� بالتجزئة) + �لقسم 52 
(جتا%T �لتجزئة، باســــتثنا{ �ملركبا� ��� �ملحركا� �لد%�جا� �لنا%ية؛ Mصالf �لســــلع �لشخصية �ملنـزلية) حسب نو^ �لسلع 

�لË XرM pصالحها.
يعت� �لتبديل + �لتجديد + MعاT5 �لبنا{ بشكل جوهرp للسلع صناعة حتويلية.

ُصنع �ملكّونا� �ألجز�{ �ملتخّصصة لآلال� �ملعد��، تو�بعها ملحقاִדا، ُيصّنف، كقاعدT عامة، Y نفس �لفئة �لX ُيصّنف 
فيها ُصنع �آلال� �ملعد�� �لX تتعلق ֲדا تلك �ألجز�{ �لتو�بع. +ما ُصنع �ملكونا� �ألجز�{ غ� �ملتخّصصة لآلال� �ملعد��، 
�ملحامل �لدلفينية، فإنه  ،qمثــــل �ملحركا� �ملكابس �ملحركا� �لكهربائية، �ملجموعا� �لكهربائيــــة، �لصماما�، �لتر
ُمصّنف Y فئة �لصناعة �ملناسبة بصر� �لنظر عن �آلال� + �ملعد�� �لX قد تدُخل فيها مثل هذj �لبنو5. غ� +� ُصنع مكونا� 

تو�بع متخّصصة عن طريق �لتشكيل Y قو�لب + �لبثق ملو�5 لد�ئنية ُمد%Y L �لفئة 2520.
�لصناعة �لتحويلية تشمل +يضM UعاT5 تدير �لنفايا�.
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�لتصنيف �لصناعي �لد# �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

غــــ�  �لتصنيــــف   gلنظــــا �ألخــــر<  �لقطاعــــا�  �لتحويليــــة  �لصناعــــة   5حــــد تكــــو�   �+ �ملمكــــن  مــــن  مالحظة: 
 ÁM �ملــــو�5  حتويــــل   Y تعمــــل  �لتحويليــــة  �لصناعــــة  قطــــا^  حــــد��  فــــإ�  عامــــة  كقاعــــة  مــــا.  حــــٍد   ÁM �ضحــــة 
منتجــــا� جديــــدT؛ ناتــــج هــــذj �لوحــــد�� هــــو منتــــج جديــــد. غــــ� +� تعريــــف مــــا يتكــــو� منــــه منتــــج جديــــد هــــو، 

ÁM حٍد ما، تعريف شخصي. للتوضيح فإ� �ألنشطة �لتالية تعت� صناعة حتويلية Y �لتصنيف �لصناعي �لد� �ملوّحد:
بسترT �حلليب تعبئته Y &جاجا� (�نظر 1520)؛  -

جتهيــــز �لســــمك �لطا&L (تقشــــ� �ملحا%، تقطيع �لســــمك ÁM شــــر�ئح)، Y حالة عــــدg �لقياg به على ســــفينة لصيد �أل«ا¯   -
(�نظر 1512)؛

�لطباعة �ألنشطة �ملتصلة ֲדا (�نظر 2221، 2222)؛  -
MنتاL �خلرسانة �جلاهزT �خللط (�نظر 2695)؛  -

حتويل �جللد (�نظر 1911)؛  -
حفظ �خلشب (�نظر 2010)؛  -

�لطال{ بالكهربا{، �لطال{، �ملعاجلة �حلر�%ية للمعا�5 تلميعها (�نظر 2892)؛  -
MعاT5 تركيب �آلال� + MعاT5 ُصنعها (مثل ©ركا� �لسيا%��، �نظر 3410)؛  -

Mصالf �لسفن جتديدها (�نظر 3511)؛  -
جتديد �ألسطح �خلا%جية لإلطا%�� (�نظر 2511).  -

بالعكــــس فإ� هنا¯ +نشــــطة مصّنفة Y جز{ �خــــر من �لتصنيف �لصناعي �لد� �ملوّحد (+Ç+ pا بعبا%T +خر< ليســــت مصّنفة 
كصناعة حتويلية) �لك على �لرغم من +Çا ُتعت� Y بعض �ألحيا� صناعة حتويلية. هذj �ألنشطة تشمل:

قطع +شجا% �ألخشا. �ملصّنف Y �جلز{ +لف (�لز%�عة �لصيد �حلر�جة)؛  -
Mثر�{ �لُركا&�� �ملعا�5 �ألخر< �ملصّنفة Y �لبا. ”جيم“ (�لتعدين)؛  -

“ (�إلنشا{��)؛�+عما6 تشييد ��ياكل عمليا� �لتصنيع �لX ُتجر< Y موقع �لتشييد، مصّنفة Y �لبا. ”  -
+نشــــطة تكســــ� �لُكتل MعاT5 تو&يعها بكميا� +قل، مبا يشــــمل تغليف �ملنتجا� + MعاT5 تغليفها، + تعبئتها Y &جاجا�،   -
مثل �ملشــــربا� �لكحولية + �ملو�5 �لكيميائية؛ �لتجميع �ملخّصص للحاســــبا�؛ فر& �خلرT5؛ خلط مو�5 �لطال{ كطلب 
 Y هي مصّنفة ،µجديد Uليس منتج�لعميل؛ تقطيع �ملعا�5 كطلب �لعميل؛ هي +نشــــطة ُتنتج صيغة ُمعّدلة لنفس �ملنتج، 

�لبا. ”&�p“ (�لتجا%T باجلملة �لتجزئة).
ُصنع �ملنتجا� �لغذ�ئية ��ملشر�با�15

Y صناعة �ألغذية Ëرp جتهيز منتجا� �لز%�عة تربية �حليو�� صيد �لســــمك حتويلها ÁM غذ�{ شــــر�. لإلنسا� + �حليو��. 
هذj �لصناعة تشــــمل MنتاL منتجا� ســــيطة �تلفة ال متّثل بشــــكل مباشر منتجا� غذ�ئية. هذ� �لنشاk تنتج عنه Y كث� من 

�ألحيا� منتجا� ثانوية �ا قيمة +ك� + +قل (مثًال، �لصال6 �لناجتة عن �لذبح، + كعكة �لزيت �لناجتة عن MنتاL �لزيت).
هذ� �لقســــم ُمنّظٌم حســــب �لنشــــاk �لذp يتنا6 +نو�عU �تلفة من �ملنتجا�: �لّلحم، �لســــمك، �لفو�كه �خلضر��، �لدهو� 
�لزيو�، منتجا� �أللبا�، منتجا� مطاحن �لقمح، +عال� �حليو��، منتجا� غذ�ئية +خر< مشــــربا�. ميكن تنفيذ عملية 

�إلنتاL للحسا. �خلا¬، كذلك حلسا. +طر�� ثالثة، كما Y حالة �لذبح حسب �لطلب.
غ�ها،  ،Tملجّهز� gال� �للحو©بعض �ألنشــــطة ُتعت� صناعة حتويلية (مثًال، �ألنشــــطة �لX ُتجر< Y �ملخابز ©ال� �حللو< 
�لX تبيع Mنتاجها �خلا¬ ֲדا) �لك على �لرغم من +� �ملنتجا� نفسها ُتبا^ Y �ملحل �خلا¬ باملنتج. غ� +نه عندما يكو� �لتجهيز 
 Tغ�هم) فإ� �لوحدال يؤÁM p5ّ حتويل حقيقي (كما هو �حلا6، مثًال، بالنســــبة للجّز�%ين جتا% �لســــمك،  Î5عند �حلد �أل

.(p�& .لبا�) لتجزئة�ُتصّنف على +Çا جتا%T باجلملة 
MنتــــاL +عــــال� �حليــــو�� من �لفا� �ملجا&% + �ملنتجــــا� �لثانوية ُمصّنف Y �لفئة Y ،1533 حــــني +� جتهيز �لفا� �ألغذية 
�ملشــــربا� حتويلهــــا ÁM مــــاT5 خــــاg ثانوية ُمصنّــــف Y �لفئــــة 3720 �لتخلُّص من �لفــــا� �ألغذية �ملشــــربا� ُمصّنف 

Y �لفئة 9000.
lنتاQ �جتهيز �حفظ �للحوX ��ألHاG ��لفو�كه ��خلضر��� ��لزيو� ��لدهو1513

منتجاִדا1511 gحفظ �للحوجتهيز  LنتاM
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��يكل �لتفصيلي مالحظا� تفس�ية

هذj �لفئة تشمل:
 تعبئتها+ gعد�5 �للُّحوM تشغيل �ملجا&% �لX تعمل Y �لذبح +  -

 �ملجّمدT بكامل �لذبيح+ T5�ّمل� MنتاL �للحوg �لطا&جة +  -
 �ملجّمدY T شكل قطع+ T5�ّمل� MنتاL �للحوg �لطا&جة +  -

�بح �لد�جن  -
Mعد�5 حلوg �لد�جن  -

T5مبقا5ير منفر Tملجّمد� MنتاL حلوg �لد�جن �لطا&جة +  -
MنتاL �للحوg �ملجّففة + �ملمّلحة + �ملدّخنة  -

:gمنتجا� �للحو LنتاM  -
�لُســــُجق، ”�لسالمي“، ”�لبو5ينغ“، ”�ألنديليتس“، ”�ملقانق بالتو�بل“، ”�لبولوناq“، ”�لباتيه“، ”�لريليتس“، حلم   •

gعصائر �للحو�خلنـزير �ملغلي، مستخرجا� 
Tلطا&جة �ملحّضر� gللحو� vطبا+ LنتاM  -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
�بح جتهيز �حليتا� على �لّ� + على ظهر �لسفن �ملتخّصصة Y هذ� �لعمل  -

MنتاL �لصال6 �جللو5 �لX يكو� مصد%ها �ملجا&%، مبا Y �لك جتا%T �جللو5  -
�ستخال¬ شحم �خلنـزير غ�j من �لشحوg �حليو�نية �لصاحلة لألكل  -

جتهيز فضال� �لذبائح �حليو�نية  -
MنتاL �لُصو� �ملنتو�  -

�بح �أل%�نب ما ُيماثلها  -
Mعد�5 حلوg �أل%�نب ما ُيماثلها  -

MنتاL �لريش �لزغب  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع �حلسا{ �ملحتوp على �لّلحم، �نظر 1549  -
�لد�جن �ملجّمدT �ملجّهزT، �نظر 1549 gللحو� vُصنع +طبا  -
تعبئة �للحوg للحسا. �خلا¬ Y جتا%T �جلملة، �نظر 5122  -
تعبئة �للحوg مقابل %سم + على +ساq عقد، �نظر 7495  -

جتهيز حفظ �أل«ا¯ �ملنتجا� �لسمكية1512
هذj �لفئة تشمل:

Mعد�5 حفظ �أل«ا¯ �لقشــــريا� �لرخويا�: �لتجميد، �لتجميد �لعميق، �لتجفيف، �لتدخني، �لتمليح، �لغمس Y ©اليل   -
ملحية، �لتعبئة Y علب معدنية، غ� �لك

ُصنع منتجا� �أل«ا¯ �لقشــــريا� �لرخويا�: �لســــمك �ملطبو�، شــــر�ئح �لســــمك، �لبطا%�، �لكافيا%، بد�ئل �لكفيا%،   -
غ� �لك

ُصنع +طباv �لسمك �ملجّهز  -
ُصنع جبا� �لسمك لالستهال¯ �آل5مي + كعلف للحيو��  -

ُصنع �لوجبا� �ملو�5 �لقابلة للذبا� من �أل«ا¯ �حليو�نا� �ملائية غ� �لصاحلة لالستهال¯ �آل5مي  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

+نشطة �لسفن �لعاملة Y جتهيز حفظ �أل«ا¯  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

+نشطة �لسفن �لعاملة Y صيد �أل«ا¯ Y جتهيز �أل«ا¯ حفظها، �نظر 0501  -
جتهيز �حليتا� على �لّ� + على ظهر �لسفن �ملتخّصصة، �نظر 1511  -
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�لتصنيف �لصناعي �لد# �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

MنتاL �لزيو� �لدهو� �ملستخلصة من �ملو�5 �لبحرية، �نظر 1514  -
ُصنع حسا{ �أل«ا¯، �نظر 1549  -

1513��جتهيز حفظ �لفو�كه �خلضر
هذj �لفئة تشمل:

��ُصنع �ألغذية �ملكّونة +ساسU من فو�كه + خضر�  -
حفــــظ �لفو�كــــه + �جلو&يــــا� + �خلضــــر��: �لتجميد، �لتجفيف، �لغمــــر Y �لزيت + Y �خلل، �لتعبئــــة Y ُعلب معدنية،   -

غ� �لك
��ُصنع �ملنتجا� �لغذ�ئية من �لفو�كه + �خلضر  -

��ُصنع عصائر �لفو�كه + �خلضر  -
Tُهالما� �ملائد”�ملرمال5“  Ïُصنع +نو�^ �ملر  -

جتهيز حفظ �لبطاطس:  -
Tملجّهز� Tُصنع �لبطاطس �ملجّمد  •
ُصنع �لبطاطس �ملهرسة �ملجّففة  •

ُصنع جبا� خفيفة من �لبطاطس  •
ُصنع %قائق �لبطاطس �ملقلية  •

جبا� �لبطاطسُصنع 5قيق �لبطاطس   •
��ُصنع +طباv ُمجّهزT من �خلضر  -

حتميص �جلو&يا�  -
ُصنع +غذية عجائن �جلو&يا�  -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
�لتقش� �لصناعي للبطاطس  -

MنتاL �ملرّكز��  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

جبا�، �خلضر�� �لبقولية �ملجّففة، �نظر 1531 ُصنع 5قيق، +  -
حفظ �لفو�كه �جلو&يا� Y �لُسّكر، �نظر 1543  -

ُصنع �لزيو� �لدهو� �لنباتية �حليو�نية1514
�ملكّر%T من مو�5 نباتية + حيو�نية باســــتثنا{ �ستخال¬، تكرير، شحم �خلنـزير  gلدهو� �خلا�هذj �لفئة تشــــمل ُصنع �لزيو� 

غ�j من �لدهو� �حليو�نية �لصاحلة لألكل.
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع &يو� �خلضر�� �خلاg: &يت �لزيتو�، &يت فو6 �لصويا، &يت �لنخيل، &يت بذ% عّبا5 �لشمس، &يت بذ% �لقطن،   -
&يت �للفت + �لسلجم + �خلر65، &يت بذ% �لكّتا�، غ� �لك

^ �لدسم من �لبذ% �لزيتية + �جلو&ّيا� �لزيتية + �لنويا� �لزيتيةÐجريش غ� م ُصنع 5قيق +  -
ُصنع &يو� نباتية ُمكّر%T: &يت �لزيتو�، &يت فو6 �لصويا، غ� �لك  -

جتهيز �لزيو� �لنباتية: �لنفخ، �لغلي، �لتجفيف، ��د%جة، غ� �لك  -
ُصنع �لسمن �لنبا¹ �الصطناعي (”�ملرغرين“)  -

ُصنع �لعجائن �ملخلوطة �لعجائن �ملماثلة  -
ُصنع 5هو� �لطهي �ملرّكبة  -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
ُصنع �لزيو� �لدهو� �حليو�نية غ� �لصاحلة لألكل  -

�ستخر�L &يو� �أل«ا¯ �لثدييا� �لبحرية  -
مالحظة: ُتعت� نساال� �لقطن +قر�¬ �لزيت �ملنتجا� �ألخر< �ملتخلفة عن MنتاL �لزيت منتجا� فرعية �ذj �لفئة.
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هذ* �لفئة ال تشمل:
�ستخال¬ تكرير شحم �خلنـزير غ�j من �لدهو� �حليو�نية �لصاحلة لألكل، �نظر 1511  -

طحن �لُذ%T �ملنّد�T، �نظر 1532  -
MنتاL �لزيو� �ألساسية، �نظر 2429  -

ُمعاجلة �لزيو� �لدهو� بالعمليا� �لكيميائية، �نظر 2429  -
ُصنع منتجا� �أللبا1523

ُصنع منتجا� �أللبا�1520
هذj �لفئة تشمل:

 �ملعاÄ حتت 5%جة حر�%T عالية+/ �ملجانس +/ �ملعّقم +/ �ملبستر +/ L&ُصنع �حلليب �لسائل �لطا  -
ُصنع �ملشربا� غ� �ملسكرT �لX يكو� +ساسها �حلليب  -

ُصنع �لقشدT من �حلليب �لسائل �لطا&L �ملبستر + �ملعّقم + �ملجانس  -
ُصنع �حلليب �ملجّفف + �ملرّكز �ملحّلى + غ� �ملحّلى  -

ُصنع �حلليب + �لقشدY T شكل صلب  -
ُصنع �لُزبد  -

ُصنع �لّلنب �ملصّفى  -
ُصنع �ُجلنب ُخثا%T �للنب  -

ُصنع �ملصل  -
ُصنع ”�لكا&يني“ + �لالكتو&  -

ُصنع �آليس كرمي غ�j من �ملثّلجا� �لصاحلة لألكل، مثل ”�لسو%بيت“  •
هذ* �لفئة ال تشمل:

MنتاL �حلليب �خلاg، �نظر 0121  -
ُصنع �أللبا� خال� �حلليب بد�ئل �ُجلنب، �نظر 1549  -

+نشطة قاعا� تنا6 �آليس كرمي، �نظر 5520  -
153Bحيو�نية ُمحّضر mعال
ُصنع منتجا� طو�حني �حلبوE، ��لنشا� �منتجا� �لنشا�، �

ُصنع منتجا� طو�حني �حلبو.1531
هذj �لفئة تشمل:

 T%لصفر�{ (�لذ� T% طحــــن �حلبــــو.: MنتاL �لدقيق + �جلريش + �لطحني + ُكرّيا� �حلنطة + �لشــــيلب + �لشــــوفا� + �لــــذُّ  -
�لشامية) + حبو. �لغال6 �ألخر<

 �ملحّو6؛ MنتاL 5قيق �أل%&+ vملسلو� طحن �أل%&: MنتاL �أل%& �ملقشو% + �ملطحو� + �ملبّيض + �مللّمع +  -
 �لد%نــــا� + �جلو&يــــا� + %طحــــن �خلضــــر��: MنتــــاL 5قيــــق، + جريــــش، �خلضــــر��� �لبقوليــــة �ملجّففــــة + �جلــــذ  -

�لصاحلة لألكل
ُصنع +طعمة �إلفطا% �ملكّونة من حبو. �لغال6  -

Tلفطائر �ملحّال� ُصنع خالئط �لدقيق �لدقيق �لعجني �ملجّهز �ملخلوk من +جل MنتاL �خلبز + �لكعك + �لبسكويتا� +  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع �لدقيق طحني �لبطاطس، �نظر 1513  -
%T �لشامية �ملنّد�T، �نظر 1532 طحن �لذُّ  -

ُصنع �لنشا{ منتجا� �لنشا{1532
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع �لنشا{ من �أل%& + �لبطاطس + �لذ%T �لصفر�{ + غ� �لك  -
Tلشامية �ملنّد�� T%طحن �لذ  -
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ُصنع �جللوكو&، شر�. �جللوكو&، سكر �لشع� (�ملالتو&) ،”�إلينولني“، غ� �لك  -
ُصنع �لد�بو¯ (غلوتني)  -

ُصنع ”�لتابيوكا“ بد�ئلها �ملحّضرT من �لنشا{  -
ُصنع &يت �لذ%T �لشامية  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �لالكتو& (سكر �للنب)، �نظر 1520  -

MنتاL سكر �لقصب + سكر �لبنجر، 1542  -
1533Tُصنع �ألعال� �حليو�نية �ملحّضر

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع +عال� ©ّضرT للحيو�نا� �ألليفة، مبا Y �لك �لكال. �لقطط �لطيو% �أل«ا¯ غ�ها  -
ُصنع +عال� ©ّضرT حليو�نا� �ملز�%^، مبا فيها �ألعال� �ملرّكزT للحيو�نا� مكّمال� �لعلف  -

Mعد�5 +عال� غ� �لوطة (حيدT) حليو�نا� �ملز�%^  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

معاجلة �لفا� �ملجا&% إلنتاL +عال� حيو�نية  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

MنتاL �جلريش �لسمكي للعلف �حليو��، �نظر 1512  -
MنتاL ُكسب �لزيو�، �نظر 1514  -

�ألنشــــطة �لــــX تنُتج عنها منتجــــا� فرعية ميكن �ســــتخد�مها كأعال� حيو�نيــــة 5� معاجلة خاصة، مثل ُكســــب �لزيو�   -
(�نظر 1514) فضال� طحن �حلبو. (�نظر 1531) غ� �لك

صنع منتجا� �ألغذية �ألخر[154
صنع منتجا� �ملخابز1541

هذj �لفئة تشمل:
 �جلافة+ Tملجمد� ُصنع منتجا� �ملخابز �لطا&جة +  -

ُصنع �خلبز �أل%غفة  -
ُصنع �لفطائر �لكعك �لفطائر �ملحشّوT بالفاكهة + �للحم ”�لتو%تا�“، غ� �لك  -

�لبسكويتا� غ�ها من �ملنتجا� ”�جلافة“ للمخابز kُصنع �لبقسما  -
ُصنع +صنا� �لفطائر �لكعك �ملحفوظة  -

ُصنع منتجا� �لوجبا� �خلفيفة (�لكعك �ملحّلى، �لبســــكويتا� ��ّشــــة، �لبســــكويتا� �جلافة �ملمّلحة، غ� �لك) ســــو�ً{   -
كانت ©ّالg+ T ممّلحة

T%ُصنع كعك 5قيق �لذ  -
كعك ”�لوفل“، �أل%غفة، غ� �لك ،Tلفطائر �ملحّال� :Tُصنع منتجا� �ملخابز �ملجّمد  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �ملنتجا� �لنشوية �جلافة (�لعجائن)، �نظر 1544  -

ُصنع جبا� خفيفة من �لبطاطس، 1513  -
ُصنع �لُسّكر1542

هذj �لفئة تشمل:
بد�ئل �لُسّكر �ملستخرجة من عص� �لقصب �لبنجر �لقيقب �لنخيل (&ُصنع �لُسّكر �ملكر% (�لُسكر  -

ُصنع +شربة ُسّكرية  -
ُصنع �ملوالq (5بس �لُسّكر)  -
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هذ* �لفئة ال تشمل:
�جلمع �ملتكامل للُنْسخ MنتاL شر�. ُسّكر �لقيقب �لُسّكر، �نظر 0112  -

ُصنع �جللوكو& شر�. �جللوكو& ”�ملالتو&“، �نظر 1532  -
�لشوكوالتة �حللويا� �لُسّكرية1543 ُصنع �لكاكا

هذj �لفئة تشمل:
 &يت �لكاكا+  5هن �لكاكا+  &بدT �لكاكا+ ُصنع �لكاكا  -

ُصنع �لشوكوالتة �حللويا� �ملصنوعة من �لشوكوالتة  -
ُصنــــع �حللويــــا� �لُســــّكرية: �لكرمال�، �حلبو. �لُســــّكرية لتعطــــ� �لنفس، ”�لنوغــــا�“، �ألقر�¬ �لُســــّكرية ”فند��“،   -

�لشوكوالتة �لبيضا{
ُصنع �للبا�  -

حفظ �لفو�كه �جلو&يا� قشو% �لفو�كه، غ�ها من +جز�{ �لنباتا�، Y �لُسّكر  -
ُصنع �حللويا� �ملطّهرT للحلق ”�لبستيليا�“  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع ُسّكر �لسكر& ، �نظر 1542  -

ُصنع �ملعكرنة �لرشته (شر�ئط �ملعكرنة) �لكسكسي �ملنتجا� �لنشوية �ملماثلة1544
هذj �لفئة تشمل:

 Å تكن+ Tشو© ُصنع عجائن، مثل �ملعكرنة �لرشته (شر�ئط �ملعكرنة) سو�ً{ كانت مطبوخة +  -
ُصنع �لكسكسي  -

Tملجّمد� ُصنع منتجا� �لعجائن �ملعّبئة Y علب معدنية +  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع �حلسا{ �لذp ¡توp على عجائن، �نظر 1549  -
ُصنع منتجا� �ألغذية �ألخر< غ� �ملصنفة Y موضع �خر1549

هذj �لفئة تشمل:
نز^ �لكافيني من �لُبن حتميصه  -

MنتاL منتجا� �لُبن:  -
�لُبن �ملطحو�  •

�لُبن �لقابل للذبا�  •
ُخالصا� مرّكز�� �لُبن  •

ُصنع بد�ئل �لُبن  -
�ملاته (ماتيه) pخلط �لشا  -

pلشا� qكيا+ Y مبا يشمل �لتعبئة pتعبئة �لشا  -
vملر�ُصنع �حلسا{   -

ُصنع �لتو�بل مرv �لتو�بل (�لصلصة) �لبها%��:  -
”�ملايونيز“  •

5قيق جريش �خلر65  •
jغ��خلر65 �ملجّهز،   •

ُصنع �خلل  -
ُصنع �ألغذية الستخد�ما� غذ�ئية معّينة:  -

ْصفا� للرّضع  •
حليب متابعة +غذية متابعة +خر<  •

+غذية للُرّضع  •
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+غذية +خر< حتتوp على عناصر �انسة (من بينها خالصا� �للحم + �لسمك + �لفاكهة + غ� �لك)  •
ُصنع �لعسل �الصطناعي �لشوكوالتة �ملحرقة (�لكر�ميلة)  -

Tملجّمد� ُصنع �لبيتز� �لطا&جة +  -
Tجن �ملجّمد��لد gللحو� vُصنع +طبا  -

ُصنع �خللطا� �ملْطهية �لوجبا� �ملجّهزY T ظر� ضغط جوp �لخل  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

ُصنع نقيع �ألعشا. (�لنعنا^، %عي �حلماg، �لبابونج، غ� �لك)  -
Tُصنع �خلم�  -

 �أل«ا¯ + �لقشريا� + �لرخويا�+ gعصائر �للحوُصنع خالصا�   -
ُصنع �حلليب غ� �ملأخو� من ماشية �للنب بد�ئل �جلنب  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
&%�عة ©اصيل �لتو�بل، �نظر 0113  -

ُصنع ملح �ملائدT، �نظر 1422  -
ُصنع +طباv �لسمك �ملجّمد، مبا يشمل �لسمك �لرقائق، �نظر 1512  -

ُصنع ”�إلينولني“، �نظر 1532  -
ُصنع نقيع �ألعشا. ��M كا� يعت� ضمن �ملنتجا� �لطبية، �نظر 2423  -

ُصنع �ملشر�با�155
1551Tلكحو6 �إلثيلي من مو�5 �ّمر� LنتاM خلطها؛تقط� �ملشربا� �لرحية تكريرها 

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع مشــــربا� كحولية مقّطرT صاحلة للشــــر.: �لويسكي، �ل��ندp، �جلنب، �ألشربة �ملســــّكرT، ”�ملشربا� �ملخّلطة“،   -

غ� �لك
Tحية �ملقّطرخلط �ملشربا� �لر  -

Tلكحو6 �إليثيلي من مو�5 �ّمر� LنتاM  -
MنتاL مشربا� %حية متعا5لة  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع مشربا� %حية غ� مقّطرT، �نظر 1552، 1553  -

ُصنع �لكحو6 �إليثيلي �ملحّو6، �نظر 2411  -
 7495�القتصــــا% علــــى �لتعبئة Y &جاجا� لصق �لعالمة �ملميزT عليها، �نظر ��M) 5122 ُ+جريت كجز{ من �لبيع باجلملة(   -

(��M ُ+جريت نظ� %سم + على +ساq عقد)
1552Tُصنع �ألنبذ

هذj �لفئة تشمل:
Tُصنع �لنبيذ من عنب ال تنتجه نفس �لوحد  -

ُصنع �لنبيذ �لفّو�%  -
ُصنع �لنبيذ من عص� �لعنب �ملرّكز  -

لكنها غ� مقّطرT: ”�لساكي“، شر�. �لتفاf (”�لسيد%“)، ”�لب�p“، شر�. �لعسل  Tبا� �لكحولية �ملخّمرُصنع �ملشر  -
(”�مليد“)، +نبذT فو�كه +خر< مشربا� +خر< �تلطة حتتوp على �لكحو6

ُصنع ”�لف�مو�“ ما يشاֲדه  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

خلط �لنبيذ  -
ُصنع نبيذ تكو� نسبة �لكحو6 فيه منخفضة + منعدمة  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
MنتاL �لنبيذ من عنب ُمنتج ��تيU، �نظر 0113  -

 7495�القتصــــا% علــــى �لتعبئة Y قو�%ير لصق �لعالمة �ملمّيزT عليها، �نظر ��M) 5122 جر< �لك كجز{ من �لبيع باجلملة(   -
(��M جر< �لك نظ� %سم + على +ساq عقد)
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ُصنع �ملشربا� �لكحولية �ملشتّقة من �مللط (�لشع� �لناشط) ُصنع �مللط1553
هذj �لفئة تشمل:

 “�”�ملز%“ ”�لبو%تر“ (جعة ثقيلة �5كنة) ”�الستا )Tبا� �لكحولية �ملشــــتّقة من �مللط، مثل �جلعة (�لب�ُصنع �ملشــــر  -
(جعة قوية �5كنة)

MنتاL �مللط  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

ُصنع �جلعة (�لب�T) �لX تكو� نسبة �لكحو6 فيها منخفضة + منعدمة  -
ُصنع �ملشربا� �ملرطبة (غ� �لكحولية)؛ MنتاL �ملياj �ملعدنية1554

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع �ملشربا� غ� �لكحولية، باستثنا{ �جلعة غ� �لكحولية �لنبيذ غ� �لكحو�  -

MنتاL �ملياj �ملعدنية �لطبيعية  -
ُصنع �ملشربا� �ملرطبة (غ� �لكحولية):  -

 �ملحّالT: عص� �لليمو� �ملحّلى، عص� �ل�تقا6 �ملُحّلى، �لكوال، مشربا� +/�ملياj غ� �لكحولية �ملضا� Mليها منّكها�   •
�لفو�كه، �ملياj �ملنّشطة، غ� �لك

هذ* �لفئة ال تشمل:
MنتاL عص� �لفاكهة �خلضر��، �نظر 1513  -

ُصنع �لنبيذ غ� �لكحو�، �نظر 1552  -
ُصنع �جلعة (�لب�T) غ� �لكحولية، �نظر 1553  -

 7495�القتصــــا% علــــى �لتعبئة Y قو�%ير لصق �لعالمة �ملمّيزT عليها، �نظر ��M) 5122 جر< �لك كجز{ من �لبيع باجلملة(   -
(��M كا� نظ� %سم + على +ساq عقد)

ُصنع منتجا� �لتبغ16
هذ� �لقسم يشمل جتهيز منتج &%�عي، هو �لتبغ، ليكو� له شكل يناسب �الستهال¯ �لنهائي

ُصنع منتجا� �لتبغ160
ُصنع منتجا� �لتبغ1600

هذj �لفئة تشمل:
kمنتجا� بد�ئل �لتبغ: �لسجائر، تبغ �لسجائر، �لسيجا%، تبغ �لغليو�، تبغ �ملضغ، �لسعوُصنع منتجا� �لتبغ   -

ُصنع �لتبغ ”�ملجانس“ + ”�ملعا5 تركيبه“  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ليU، �نظر 0111ّ+ µجتهيزها جتهيز &%�عة +%�v �لتبغ +  -
ُصنع �ملنسوجا�17

هذ� �لقسم يشمل حتض� غز6 +ليا� نسجية، كذلك نسج �ملنسوجا� Mمتاg جتهيز �ملنسوجا� �مللبوسا�، ُصنع �ملنسوجا� 
�جلاهـــزT، باســـتثنا{ �ملالبس (مثـــل �لبياضا� �ملنـزلية، �لبطانيا�، �لســـجاجيد، �لقلوq (�حلبا6 �لغليظة، غ�ها)، ُصنع +قمشـــة 
 Y ،01 عة �ألليا� �لطبيعية تدخل ضمن �لقســـم�%&�لتريكو �لكرشـــيه �ألصنا� �ملصّنعة منها (مثل �جلو�%. �لبلوفر��). 

حني +� ُصنع �ألليا� �لصناعية هو عملية كيميائية يتعّين تصنيفها Y �لفئة 2430. ُصنع �ملالبس يدخل ضمن �لقسم 18.
غْزM �ملنسوجا� �نْسجها �lمتاX جتهيزها171

حتض� غْز6 �ألليا� �لنسجية؛ نْسج �ملنسوجا�1711
هذj �لفئة تشمل:

عمليا� حتض� +ليا� نسجية:  -
لف �حلرير على بكر�� غسله  •

j&صبغ ُجُزM&�لة شحم �لصو� كربنته   •
متشيق متشيط Bيع +نو�^ �ألليا� �حليو�نية �لنباتية �الصطناعية  •

 من +جل عمليا� جتهيز +خر<+ ،T%ألغر�� �لتجا غز6 ُصنع �لغز6 + �خليط ألغر�� �لنسج + �حلياكة، +  -
تغطيس شع��� �لغز6 �لتركيبـي + �الصطناعي p&طّي  gبرنسج   •
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 �حلرير، مبا يشمل ُصنعها من غز6 �ّلط + تركيبـي + Yلغز6 �لصو� ُصنع +قمشة عريضة منسوجة من �لقطن + �لصو� +  -
 �صطناعي+

”��يمب“ (قنب مانيال) �جلو� +ليا�  )gلر�مي“ (قنب سيا�”ُصنع +قمشة عريضة منسوجة +خر< باستخد�g �لكتا�   -
�للحا{ غز6 خا¬

Uُصنع +صنا� نسجية �صطناعية من +قمشة منسوجة ُمنتجة ��تي  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
v%ُصنع غز6 من �لو  -

 �ملصنوعة من �لكتــــا� �لرقيق، + Tنســــج �ملناشــــف ��� �لوبــــر ُصنع +قمشــــة منســــوجة �ملية + طويلة �خلميلة )شــــنيل( +  -
ما ÁM �لك

ُصنع +قمشة منسوجة من �ألليا� �لزجاجية  -
ُصنع �لفر�{ �ملقّلد بنسجه  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
02�لعمليا� �لتحض�ية �لX ُتجر< باالقتر�� بالز%�عة + �لعمل بالز%�عة، �نظر 01   -

تعطني �لنباتا� �لX تنتج +ليافU نسجية نباتية (�جلو�، �لكتا�، ليف جو& ��ند، غ�ها)، �نظر 0111  -
حلج �لقطن، �نظر 0140  -

ُصنع +غطية �أل%ضية �لنسجية، �نظر 1722  -
ُصنع +قمشة غ� منسوجة لبا5، �نظر 1729  -

ُصنع شر�ئط +قمشة منسوجة، �نظر 1729  -
ُصنع +قمشة +شغا6 �لتريكو �لكرشيه، �نظر 1730  -

ُصنع �ألليا� �لنسالة �لتركيبـية + �الصطناعية ُصنع خيوk �لغز6 �ملفرT5 (مبا يشمل ُصنع �لغز6 شديد �ملتانة غز6 لصناعة   -
�لسجا5)، �نظر 2430

ُصنع �ألليا� �لزجاجية، �نظر 2610  -
غز6 خيوk من �السبستوq، �نظر 2699  -

Mمتاg جتهيز �ملنسوجا�1712
هذj �لفئة تشمل:

�لغز6 �ألصنا� �ملصنوعة من �ألقمشة  U) �ألليا� �لنسجية غ� �ملنتجة ��تيp%لك �لطبع �حلر�� Y طبع (مباتبييض صبغ   -
�ملنسوجا�، مبا Y �لك �ملالبس

حترير �ملنســــوجا� �ألصنا� �لنســــجية �ملنتجة ��تيU، مبا يشــــمل  Tســــنفر fصالMتســــوية جتفيــــف تبخــــ� تقليــــص   -
�مللبوسا�

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
تبييض قما� �جلينـز  -

تضف� �ملنسوجا� Mجر�{ عمليا� مماثلة عليها  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

1730 1729ُصنع +صنا� نسجية من مو�5 ُمنتجة ��تيU، �نظر 1711   -
ُصنع +صنا� نسجية من +جل �الستخد�g �لتقs، �نظر 1729  -

ُصنع �ملنسوجا� �ألخر[172
ُصنع �ملنسوجا� �جلاهزT، باستثنا{ �مللبوسا�1721

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع +صنا� جاهزT من +ية ماT5 نسجية، مبا فيها +قمشة �لتريكو + �لكو%شية، من +قمشة غ� منتجة Y �لوحدT ��ִדا  -

�لبطانيا�، تشمل سجاجيد �لسفر  •
 �ملطابخ+ jمليا� ��%5  �ملو�ئد ++ Tبياضا� �ألسّر  •

ما ÁM �لك ،gلنو� qملخد��، ”�لبّفا�“، �لوسائد، +كيا� ،Tللحف، �للحف �ملحشو�  •
:Tشا� جاهزُصنع +صنا� مفر  -
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�لستائر، �لرفا%�، �لُظُلل، مفا%� �ألسّرT، +غطية �ألثا� + �آلال�، ما ÁM �لك  •
منســــوجا� مشــــّمعة، خياg، ســــلع �ملخيما�، �ألشــــرعة، �لُظُلل، �ألغطية �لفضفاضة للســــيا%�� + �آلال� + �ألثا�،   •

ما ÁM �لك
ما ÁM �لك ،Tلصغ�� gألعال��لر�يا�  gألعال�  •

�ألصنا� �ملماثلة، ستر�� �لنجاT، مظال� ��بوk (با%�شوتا�)، ما ÁM �لك vملنافض، مناشف �ألطبا�  •
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

ُصنع �جلز{ �لنسيجي للبطانيا� �لكهربائية  -
Uيُصنع �لنسيج �ملطر& يد  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
1730 1729ُصنع �ألصنا� �لنسجية من مو�5 منتجة ��تيU، �نظر 1711   -

ُصنع �ألصنا� �لنسجية �لX ُتستعمل ألغر�� تقنية، �نظر 1729  -
ُصنع �لُبسط �لسجا17225

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع +غطية �أل%ضية �لنسجية:  -

kحلصر، �لبال��لُبسط، �لسجا5   •
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

ُصنع �للبا5 �ملنسوL باإلبرT ألغر�� تغطية �أل%ضية  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع �حلصر مماسح �أل%جل من مو�5 �لضفر، �نظر 2029  -
 �ملو�5 �للد�ئنية، حÆ عندما ُترّكب على +%ضية من مو�5 نســــجية، �نظر 2029، + kملطا� ُصنع +غطية �أل%ضية من �لفلني +  -

2520 ،2519

+غطية �أل%ضيا� ��� �لسطح �لصلب غ� �للد�ئs، �نظر 3699 )“gُصنع مشمع �أل%ضية (”لينوليو  -
ُصنع �لقلوq (�حلبا6 �لغليظة) �حلبا6 �ملصيص �لشبا¯1723

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع �ملصيص �لقلوq (�حلبا6 �لغليظة) �حلبا6 �ألمر�q (�لكابال�) من +ليا� نسجية + شر�ئط منها، + ما مياثلها سو�ً{   -

 بلد�ئن + Å تكن+ kمغّلفة مبطا + Tمغطا كانت مشّربة + مطلية +
 �حلبا6+ qلقلو� ُصنع شبا¯ معقوT5 من �ملصيص +  -

ُصنع منتجا� �حلبا6 + �لشــــبا¯: شــــبا¯ �لصيد، حو�جز �الصطد�Y g �لسفن، نضائد تلطيف �لصدما� عند �لتفريغ، مر�فع   -
�لتحميل، حبا6 + +مر�q مزÑ T5لقا� معدنية، ما ÁM �لك

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع شبكا� ضم �لشعر، �نظر 1810  -

ُصنع منسوجا� +خر< غ� مصنفة Y موضع �خر1729
 Y + 18 هذj �لفئة تشمل Bيع �ألنشطة �ملتصلة باملنسوجا� + �ملنتجا� �لنسجية غ� �ملحّدY T5 مكا� +خر Y �لقسم 17 +

+p مكا� �خر Y هذ� �لتصنيف، مبا يشمل عدµ5 كب�µ من �لعمليا� �موعة متنوعة كب�T من �لسلع �ملنتجة.
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع شر�ئط +قمشة منسوجة مبا فيها �ألقمشة �لX تتكو� من سد�T بد� حلمة، �ّمعة بو�سطة ماT5 الصقة  -
ُصنع �لعالما� �لتجا%ية �لشا%�� ما Mليها  -

ُصنع حاشية للزخرفة: ضفائر، شّر�با�، كر��، بنبونا�، ما Mليها  -
ُصنع �للبا5  -

ُصنع +نو�^ �لُتل غ�j من �ألقمشــــة �لشــــبكية �ملســــّننا� (�5نتيل) �ملطر&��، بالقطعة، على شــــكل شــــر�ئط + Y شكل   -
T%متكر gسو%
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 �ملّرققة باللد�ئن+ Tملغطا� ُصنع �ألقمشة �ملشّربة + �ملطلية +  -
ما ÁM �لك ،gصنا� من �حلشو: �حلفاظا� �لصحية، �لسد���5 �لقطنية لوقف نز� �لد+ُصنع حشو من مو�5 نسجية   -

 مشّربة + Tشرطة نسجية مغطا+ + kمبو�5 نسجية، خيو Tمغطا kحبا6 من مطا kبا%مي، خيو kخيو ُصنع خيوk معدنية +  -
 لد�ئن+ kمبطا Tمغطا  مطلية ++

ترY 5 هذj �لفئة Uمن +نسجة منتجة ��تي Tُصنع +صنا� نسجية �ّهز  -
ُصنع قما� قيطا� لُصنع �إلطا%�� من غز6 �صطناعي عا� �ملتانة  -

+قمشة  “gلرّسامني، ”بقر� gالســــتخد� Tُنُســــج شــــفافة لنقل �لرسوما�، ُنُسج ©ّضر :Tمغطا ُصنع +قمشــــة +خر< معاجلة +  -
نسجية مقّساT مماثلة، +قمشة مغطاT بالصمغ + مبو�5 +ميال&ية (نشوية)

ُصنع +صنا� نسجية متنوعة: فتائل نسجية، فتائل غا& ّهاجة +نسجة فتائل غا& ّهاجة +سطو�نية، خر�طيم نسجية، سيو%   -
نقل حركة + سيو% نقل مو�5 (سو�{ +كانت +Å g تكن مّقو�T مبعد� + مباT5 +خر<)، قما� �لتنخيل، قما� �لتصفية

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع +غطية �أل%ضيا� من �للبا5 �ملصنو^ باألنو�6 ��� �ألبرT، �نظر 1722  -

 مرّققة + Tمغطّا ُصنع سيو% نقل �حلركة + سيو% نقل �ملو�5 من +قمشة نسجية + خيوk نسجية + حبا6 مشّربة + مطلية +  -
باملطاk، حني يكو� �ملطاk هو �ملكّو� �لرئيسي، �نظر 2519

 �للد�ئن �خللوية Ñيث ال ُتســــتخدg �ملو�5 �لنســــجية Mّال ألغر�� �لتقوية، �نظر + pخللو� kمن �ملطا fلــــو�+ ُصنــــع صفائــــح +  -
2520 2519

ُصنع �لقما� من +سال¯ معدنية منسوجة، �نظر 2899  -

ُصنع �ألقمشة �
صناm من �لتريكو ��لكر�شيه173
ُصنع �ألقمشة +صنا� من �لتريكو �لكرشيه1730

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع جتهيز +قمشة مصنوعة من �لتريكو �لكرشيه Y �لوحدT نفسها:  -

+قمشة �لتريكو �لوبرّية + �لزئ�ية  •
+قمشة من نو^ مستلزما� �لشبا¯ �لشبابيك منسوجة على ماكينة تريكو ”%�شيل“ + على ماكينا� مماثلة  •

+قمشة �لتريكو �لكرشيه �ألخر<  •
ُصنع �جلو�%. بكافة +شكا�ا، مبا يشمل �جلو�%. �حلرميي �لعا5ية �لسر�يل  -

ُصنع �ملالبس من �لتريكو + �لكرشــــيه �ألصنا� �جلاهزT �ألخر< �لX تأخذ +شــــكاًال ُمحّدT5 على Êو مباشر: �لبلوفر��،   -
�لسويتر��، ”�جل�سيه، �لصد%يا�، +صنا� مماثلة

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
ُصنع �لفر�{ �ملقّلد بأشغا6 �لتريكو  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع +قمشــــة من نو^ مســــتلزما� �لشبا¯ �لشــــبابيك من �5نتيل منسوL على ماكينة تريكو ”%�شــــيل“ + على ماكينا�   -

مماثلة، �نظر 1729
ُصنع مالبس �لتريكو من +قمشة غ� مصنوعة Y �لوحدT ��ִדا، �نظر 1810  -

ُصنع �ملالبس؛ ִדيئة �صبغ �لفر��18
صناعة �ملالبس تشمل Bيع عمليا� �حلياكة لُصنع �ملالبس (�جلاهزT لّلبس + �ملصنوعة حسب �ملقاq) ·ميع �ملو�5 (مثًال �جللد، 
�لقما�، +قمشة �لتريكو �لكرشيه، ما ÁM �لك) بالنسبة جلميع بنو5 �ملالبس (مثل �ملالبس �خلا%جية، �ملالبس �لد�خلية للرجا6 
 Y مللحقا� من مو�5 غ� مصنوعة� �لســــيد�� + �ألطفــــا6؛ مالبس �لعمل + �ملدينة + �ملالبس غ� �لر«يــــة، ما ÁM �لك) +
�لوحدT نفســــها. ال يوجد متييز بني مالبس �لبالغني مالبس �ألطفا6، + بني �ملالبس �حلديثة �ملالبس �لتقليدية. �لقســــم 18 

يشمل +يضU صناعة �لفر�{ (جلو5 �لفر�{ �ملالبس �ملصنوعة من �لفر�{).
ُصنع �ملالبس باستثنا� �ملالبس �لفر�ئية181

ُصنع �ملالبس باستثنا{ �ملالبس �لفر�ئية1810
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هذj �لفئة تشــــمل:ُصنع �ملالبس من ماT5 غ� منتجة Y �لوحدT ��ִדا قد تكو� �ملاT5 �ملســــتخدمة من +p نو^ قد تكو� مطلية 
.kعلى �ملطا pحتتو  ُمشّربة ++

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع �ملالبس من �جللد + من �جللد �لتركيبـي  -

ُصنع مالبس �لعمل  -
ما ÁM �لك،  ،Lقما� غ� منسو  من قما� �لتريكو + �لكرشيه، ++ Lُصنع �ملالبس �خلا%جية �ألخر< من قما� منسو  -

للرجا6 �لسيد�� �ألطفا6:
�ملعاطف، �لبدال�، �ألطقم، �جلاكيتا�، �لبنطلونا�، �جلونيال�، غ� �لك  •

 من قما� �لتريكو + �لكرشيه + �لد�نتيال، + غ� �لك، للرجا6 + Lمن قما� منسو gمالبس �لنوُصنع �ملالبس �لد�خلية   -
�لسيد�� �ألطفا6:

�لقمصا�، قمصا� �لرياضة، �لســــر�يل، �لكيلوتا�، �لبيجاما�،  البس �لنــــوg، �أل%�. �ملنـزلية، �لبلو&��، �جليبونا�،   •
�لسوتيانا�، �لكو%سيها�، غ� �لك

ُصنع مالبس �ألطفا6 مالبس �جلرp �لرياضية مالبس �لتزحلق مالبس �لسباحة، غ� �لك  -
q+غطية �لر+ُصنع �لقبعا�   -

ُصنع ملحقا� مالبس +خر<: �لقفا&��، �ألحزمة، �لشاال�، +%بطة �لُعُنق، �لكر�فيتا�، شبكا� ضم �لشعر، غ� �لك  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

�لتفصيل بناً{ على طلب �لزبائن  -
ُصنع +غطية �لر+q من جلو5 �لفر�{  -

ُصنع �ألحذية من مو�5 نسجّية 5� تركيب كعو.  -
ُصنع +جز�{ من �ملنتجا� �ملد%جة  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �مللبوسا� من +قمشة �لتريكو Y �لوحدT نفسها، �نظر 1730  -
ُصنع �ملالبس من جلو5 �لفر�{ (باستثنا{ +غطية �لر+q)، �نظر 1820  -

ُصنع �ألحذية، �نظر 1920  -
 �لّلد�ئن غ� �ملجّمعة عن طريق �لُغر& Mمنا مبجر5 تثبيتها بإحكاg، �نظر 2519، 2520+ kُصنع �أللبسة من �ملطا  -

ُصنع +غطية �لر+q ألغر�� �لسالمة (باستثنا{ +غطية �لر+q �لرياضية)، �نظر 2520، 2899  -
ُصنع �ملالبس +غطية �لر+q من �ألسبستوq، �نظر 2699  -

ُصنع �لُقّفا&�� +غطية �لر+q �لرياضية من �جللد، �نظر 3693  -
Mصالf �مللبوسا�، �نظر 5260  -

ִדيئة �صبغ �لفر��؛ ُصنع 
صناm من �لفر��182
ִדيئة صبغ �لفر�{؛ ُصنع +صنا� من �لفر�{1820

هذj �لفئة تشمل:
ִדيئة صبغ جلو5 صال6 �لفر�{ بشْعرها: �لكشط، �لتنظيف، �لدباغة، �لتبييض، �جلّز �لنتف، صباغة جلو5 �لفر�{  -

ُصنع +صنا� من جلو5 �لفر�{:  -
�أللبسة تو�بع �أللبسة �ملصنوعة من �لفر�{  •

�ملجّمعا� �ملصنوعة من �لفر�{، مثل جلو5 �لفر�{ ”�ملتركة“، �لصفائح، �جلد�ئل، �ألشرطة، ما ÁM �لك  •
+صنا� متنوعة من جلو5 �لفر�{: �لُبُسط، �لُبفا� غ� �ملحُشُوT، فوk تلميع ُتستخدY g عمليا� صناعية  •

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
ُصنع �لفر�{ �الصطناعي �ألصنا� �ملصنوعة منه  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
MنتاL جلو5 �لفر�{ �خلاg، �نظر 0122، 0150  -
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MنتاL �لصال6 �جللو5 �خلاg، �نظر 1511  -
ُصنع �لفر�{ �لصناعي (قما� � شعر طويل يتم �حلصو6 عليه بالنسج + �لتصن�)، �نظر 1711، 1712، 1730  -

ُصنع �لقبعا� �لفر�ئية، �نظر 1810  -
ُصنع �أللبسة �ملز%كشة بالفر�{، �نظر 1810  -

ُصنع �ألحذية برقبة + �ألحذية �لX حتتوp على +جز�{ من �لفر�{، �نظر 1920  -
eبغ �ִדيئة �جللوe؛ ُصنع حقائب �ألمتعة �حقائب �ليد ��لسر�Q ��ألعّنة ��ألحذية19

هذ� �لقســــم يشــــمل حتويل �لصالÁM 6 جلو5 عن طريق �لدبغ + �ملعاجلة تصنيع �جللوY 5 شــــكل منتجا� لالستهال¯ �لنهائي. 
هذ� �لقســــم يشــــمل +يضU ُصنــــع منتجا� مماثلة من مــــو�5 +خر< (�جللو5 �لصناعيــــة + بد�ئل �جللو5)، مثــــل �ألحذية �ملطاطية 
�ملنسوجا� حقائب �ألمتعة غ�ها. �ملنتجا� �ملصنوعة من بد�ئل �جللو5 ُمد%جة Y هذ� �لقسم ألÇا مصنوعة بطر�ئق مماثلة 

للطر�ئق �لX ُتصنع ֲדا منتجا� �جللو5 (مثل حقائب �ألمتعة)، كما +Çا Y كث� من �ألحيا� ُتنتج Y �لوحدT نفسها.
eبغ �ִדيئة �جللوe؛ ُصنع حقائب �ألمتعة �حقائب �ليد ��لسر�Q ��ألعّنة191

5بغ ִדيئة �جللو19115
هذj �لفئة تشمل:

MنتاL �جللد �ملدبو�  -
ُصنع �لشمو�T �ملهيأ + �لبا%¦ا� �ملهيأ + �جللو5 �للّماعة + �ملمعدنة  -

ُصنع �جللو5 �ملرّكبة  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

MنتاL �لصال6 �جللو5 كجز{ من +نشطة مز�%^ �ملاشية، �نظر 0122  -
MنتاL �لصال6 �جللو5 كجز{ من نشاk �لذبح، �نظر 1511  -

ُصنع �ملالبس �جللدية، �نظر 1810  -
5بغ + ִדيئة �لفر�{ + �لصال6، �نظر 1820  -

ُصنع �جللو5 �الصطناعية �لX ال يكو� +ساسها جلد طبيعي، �نظر 1711، 2519، 2520  -
�ألعّنة1912 Lُصنع حقائب �ألمتعة حقائب �ليد، ما شابه �لك، �لسر

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع حقائب �ألمتعة حقائب �ليد، ما شابه �لك، من �جللد + �جللد �الصطناعي + من +ية ماT5 +خر<، مثل +لو�f �للد�ئن   -

 �ملو�5 �لنسجية + �ألليا� �ملفلكنة + �لو%v �ملقّو<، عندما ُتستخدg نفس �لتكنولوجيا �ملستخدمة بالنسبة للجلو5+
�ألعّنة Lُصنع �لسر  -

ُصنع +شرطة �لساعا� غ� �ملعدنية  -
ُصنع +صنا� متنوعة من �جللد + �جللد �لتركيبـي: +حزمة �لقياT5، مو�5 �حلشو، غ� �لك  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �ملالبس �جللدية، �نظر 1810  -

ُصنع �لقفا&�� �لقبعا� �جللدية، �نظر 1810  -
ُصنع �ألحذية، �نظر 1920  -

ُصنع +شرطة �لساعا� �ملعدنية، �نظر 3330  -
ُصنع سرL �لد%�جا�، �نظر 3592  -

ُصنع �ألحذية192
ُصنع �ألحذية1920

هذj �لفئة تشمل:
بأية طريقة مبا Y �لك �لقْولبة ،T5ُصنع �ألحذية جلميع �ألغر�� من +ية ما  -

ُصنع �لغيتر�� �لُقماطا� �ألصنا� �ملماثلة  -
�لنعا6 �خلا%جية �لد�خلية �لكعو.، ما ÁM �لك ،jجز�{ من �لوجو+ُصنع +جز�{ من �ألحذية: ُصنع جوj �ألحذية   -
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هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �ألحذية من ماT5 نسجية 5� نعا6 ُمطّبقة، �نظر 1810  -

ُصنع �ألحذية من �ألسبستوq، �نظر 2699  -
ُصنع �ألحذية �ملستخدمة Y تقومي +عضا{ �جلسم، �نظر 3311  -

ُصنع �خلشب �منتجا� �خلشب ��لفلني، باستثنا� �ألثاx؛ ُصنع �ألصناm �ملنتجة من �لقش �مو�e �لضفر20
هذ� �لقسم يشمل ُصنع منتجا� �خلشب، مثل +لو�f �خلشب، �خلشب �ملصّفح، قشرT �خلشب، �ألعية �خلشبية، �أل%ضيا� 
�خلشــــبية، �جلملونا� �خلشبية، �ملبا� �خلشبية سابقة �لتجهيز. عمليا� �إلنتاL تشمل �لنشر، �لسحج، �لتشكيل، �لترقيق 
على شــــكل صفائح، جتميع �ملنتجا� �خلشــــبية بد{� بالزنو5 �لX ُتقّطع Y شــــكل ُكتل + Y شكل +لو�f ميكن بعد �لك Mجر�{ 
 ُعد5 �لتشكيل �ألخر<. ميكن +يضU بعد �لك سجح، + تنعيم، + k%تشــــكيلها بو�ســــطة �ملخا عمليا� تقطيع +خر< عليها +

+لو�f �خلشب جتميعها Y شكل منتجا� جاهزT، مثل �ألعية �خلشبية.
حد�� حفظ �خلشب فإ� �لوحد�� �ّمعة Y صناعا� �لك +ساسU على حسب �ملنتجا� باستثنا{ حد�� نشر �خلشب 

�ملعّينة �ملصّنعة.
ما مياثلها (4540). Uتركيب �لوصال� �خلشبية غ� �ملصّنعة ��تي هذ� �لقسم ال يشمل صنع �ألثا� (3610) +

نشر �خلشب �سحجه201
نشر �خلشب سحجه2010

هذj �لفئة تشمل:
نشر �خلشب سحجه Mجر�{ عمليا� عليه باستخد�g �ملاكينا�  -

تشريح &نو5 �خلشب + تقش�ها + تقطيعها ÁM ُجذ����  -
ُصنع �لعو�%� �خلشبية للسكك �حلديدية  -

ُصنع �أل%ضيا� �خلشبية غ� �ملجّمعة  -
5قيق، ُجذ���� جزيئا�، �خلشب Òُصنع �لصو� �خلش  -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
جتفيف �خلشب  -

تشريب �خلشب + ُمعاجلته كيميائيU مبو�5 حافظة + مو�5 +خر<  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

قطع �ألخشا. MنتاL �ألخشا. Y حالتها �خلاg، �نظر 0200  -
 fأللو��ُصنع %قائق من قشــــرT �خلشــــب Ñيث تكو� %قيقة مبا يكفي لالســــتخد�Y g �خلشــــب �ملصّفح �أللو�f �ملصّفحة   -

�خلشبية، �نظر 2021
ُصنع +لو�f خشبية لكسا{ �ألسُقف حليا� ُمحّدبة قو�لب، �نظر 2022  -

ُصنع منتجا� من �خلشب ��لفلني ��لقش �مو�e �لضفر202
ُصنع �لصفائح من قشرT �خلشب؛ صنع �خلشب �ملصّفح %قائق �خلشب �أللو�f �حلبيبية غ� �لك من +لو�f �خلشب2021

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع %قائق من قشرT �خلشب Ñيث تكو� %قيقة مبا يكفي لالستخد�Y g ُصنع صفائح من قشرT �خلشب + Y ُصنع �خلشب   -

�ملصّفح + من +جل +غر�� ُ+خر<:
 �لقما�)+ v%تقويتها (بكسو�� من �لو تسوية �لصفائح + صبغها + طليها + تشريبها +  •

T%شكل %سوما� متكر Y ُصنع �لصفائح  •
�لصفائح �ملرّققة �ملماثلة fأللو��ُصنع �خلشب �ملصّفح +لو�f من قشرT �خلشب   -

�أللو�f �لليفية Òخلشب �حلبي� fُصنع +لو�  -
ُصنع �ألخشا. �ملز�T5 كثافتها عن طريق �لضغط  -
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قطع �ألخشا. �ملعّدT لألبنية �ملنشآ�2022 T%ُصنع مصنوعا� �لنجا
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع سلع خشبية ُيستهد� �ستخد�مها بالد%جة �ألY Á صناعة �لتشييد  -
�لعو�%� �خلشبية �لر�فد 5عائم �ألسقف  •

�جلمالونا� �خلشبية �ملرّققة بالغر�{ سابقة �لتجهيز  •
 ال حتتوp على لو�&g معدنية كاملفّصال� �ألقفا6، + pطرها ســــو�ً{ كانت حتتو+�ألبو�.، �لنو�فذ، مصا%يع �لنو�فذ   •

غ� �لك
�لد%�بزينا� Åلسال�  •

�حلليا� �خلشبية �ملحّدبة �لقو�لب �أللو�f �خلشبية لكسا{ �ألسُقف  •
fلو�+ Y لك، �ملجّمعة� ÁM ماُكتل +شرطة +%ضيا� �لبا%كيه،   •

ُصنع �ملبا� �لسابقة �لتجهيز + +جز�{ منها، �ملصنوعة من �خلشب Y �لغالب  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع �أل%ضيا� �خلشبية غ� �ملجّمعة، �نظر 2010  -
ُصنع خز�نا� �ملطبخ خز�نا� �لُكُتب خز�نا� �لثيا.، غ� �لك، �نظر 3610  -

ُصنع �ألعية �خلشبية2023
هذj �لفئة تشمل:

عية ُمماثلة مصنوعة من �خلشب+عية +سطو�نية، +عية �لشحن �ل�ميلية، +ُصنع ُعلب �لتعبئة، �لصنا5يق،   -
ُصنع منّصا� نّقالة، منّصا� نّقالة على شكل صنا5يق، غ� �لك من +لو�f �لتحميل �ملصنوعة من �خلشب  -

ُصنع �ل��ميل �ألحو�� غ�ها من منتجا� صناعة �ل��ميل �خلشبية  -
ُصنع بكر�� كابال� من �خلشب  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع حقائب �ألمتعة، �نظر 1912  -

ُصنع �لصنا5يق من مو�5 �لضفر، �نظر 2029  -
ُصنع منتجا� خشبية +خر<؛ ُصنع +صنا� من �لفلني من �لقش مو�5 �لضفر2029

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع منتجا� خشبية �تلفة:  -

هياكل عد5 مكانس فر�جني (فر�) pيد+  •
قو�لب +حذية +شجا% &ينة من �خلشب، ّ¦اعا� مالبس  •

5�� مطبخ من �خلشب+عية منـزلية +  •
+صنا� للزينة، خشب ُمطّعم خشب منقو� Tمتاثيل صغ�  •

5�� �لقطع �ملنـزلية �ألصنا� �ملماثلة �ملصنوعة من �خلشب+صنا5يق للمجوهر��   •
�لبكر�� +غطية �لقنينا� �لبوبينا� بكر�� �خليط �ملصنوعة من �خلشــــب، �ألصنا� �ملماثلة �ملصنوعة من �خلشــــب   •

k�ملخر
+صنا� خشبية +خر<  •

جتهيز �لفلني �لطبيعي، ُصنع �لفلني �ملكّتل  -
ُصنع +صنا� من �لفلني �لطبيعي + �ملكّتل مبا يشمل +غطية �أل%ضيا�  -

ُصنع �لضفائر منتجا� من مو�5 �لضفر: �ُحلصر، مماسح �أل%جل، �ملناخل، �لصنا5يق، غ� �لك  -
ُصنع �لسال6 +شغا6 �ُخلو¬  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �ُحلصر + مماسح �أل%جل من �ملو�5 �لنسجّية، �نظر 1722  -

ُصنع حقائب �ألمتعة، �نظر 1912  -
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ُصنع �ألحذية �خلشبية، �نظر 1920  -
ُصنع �لبكر�� �لبوبينا� �خلشبية �لX ُتعت� جزً{� من �ال� �لنسج، �نظر 2926  -

ُصنع صنا5يق �لساعا�، �نظر 3330  -
ُصنع �ألثا�، �نظر 3610  -

ُصنع �لُلعب �خلشبية، �نظر 3694  -
�لفر� �ملكانس، �نظر 3699  -

ُصنع عصي للس� مقابض �ملظال�، �نظر 3699  -
ُصنع �لثقا.، �نظر 3699  -

ُصنع �لصنا5يق، �نظر 3699  -
ُصنع �لو�# �منتجا� �لو�21#

 �ملنتجا� �لو%قية �ملحّولة. ُصنع هذj �ملنتجا� موضو^ Y �موعا� متثل + v%لو� هذ� �لقســــم يشــــمل ُصنع ُلب �خلشــــب +
يوجد +ساسU ثالثة  .Tحد� Tحد Y حد� kكث� من �ألحيا� ُينّفذ +كثر من نشــــا Y .Uسلســــلة من �لعمليا� �ملتصلة %+ســــي
 .gملستخد� v%لو� Y +نشطة. ُصنع ُلب �خلشب يتضمن فصل �ألليا� �لسليولو&ية من �لشو�ئب �ألخر< �ملوجوY T5 �خلشب +
من مو�5 +خر< باتبا^  v%ملحّو6 ُتصنع من �لو� v%منتجا� �لوُصنع �لو%v يتضمن تضف� هذj �ألليا� Y شكل صحائف. 
تقنّيا� �تلفة للقطع �لتشكيل مبا يشمل +نشطة �لطال{ �لتحويل ÁM %قائق. �ألصنا� �لو%قية ميكن طبعها (مثل %v �حلائط 

%v لف ��د�يا غ� �لك) ما g�5 طبع �ملعلوما� ال ميثل �لغر� �لرئيسي.
 v%لو� LنتاM حني +� �لفئا� �ألخر< تشمل Y ،2101 لفئة� Y L%ملقّو< (�لكا%تو�) ُمد� v%لو� v%لو� v%عجائن �لو LنتاM

.v%كذلك منتجا� �لو�لذp ُتجر< عليه عمليا� +خر< 
ُصنع �لو�# �منتجا� �لو�210#

�لو%v �ملقّو< (�لكا%تو�)2101 v%لو� v%ُصنع عجائن �لو
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع ُلب �لو%v �ملبّيض + شبه �ملبّيض + غ� �ملبّيض بعمليا� ميكانيكية + كيميائية (��Mبة + عد��M gبة) + شبه كيميائية  -
ُصنع �لعجائن من نسالة �لقطن  -

v%ُصنع �لعجائن من نفايا� �لوM&�لة �حل�   -
�لو%v �ملقّو< �لذp سُتجر< عليه عمليا� جتهيز صناعية +خر< v%ُصنع �لو  -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
�لو%v �ملقّو<: v%عمليا� �لتجهيز �ألخر< للو  -

�لو%v �ملقّو< v%تشريب، �لوطال{، تغطية   •
ُصنع �لو%v �ملجّعد + �ملغّضض  •

Uيُصنع �لو%v �ملنتج يد  -
ُصنع %v �لُصُحف +نو�^ +خر< من %v �لطباعة + �لكتابة  -
ُصنع لفائف من �لسيليولو& +نسجة من �ألليا� �لسيليولو&ية  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
�لو%v �ملقّو< �ملمّوL، �نظر 2102 v%ُصنع �لو  -

 �لو%v �ملقّو< + �لعجائن ُ+جريت عليها عمليا� جتهيز +خر<، �نظر 2109+ v%ُصنع +صنا� من �لو  -
، �نظر 2699 ْ̄ ُصنع �لو%v �حلا  -

ُصنع �لو%v �ملطلي + �ملشّرْ. �لذp متثل عملية �لطال{ + �لتشريب بالنسبة له �ملقّوg �ألساسي، �نظر �لفئة �لX ُصّنف فيها ُصنع �لو%v �ملطلي   -
 �ملشّر.+

�لو%v �ملقّو<2102 v%عية �ملصنوعة من �لو�أل Lملقّو< �ملمّو� v%لو� v%ُصنع �لو
هذj �لفئة تشمل:

�لو%v �ملقّو< Lملمّو� v%ُصنع �لو  -
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 �لو%v �ملقّو<+ Lملمّو� v%عية من �لوُصنع +  -
ُصنع +عية مطوية من �لو%v �ملقّو<  -

Tصلد fعية من +لو�ُصنع +  -
�لو%v �ملقّو< v%عية +خر< من �لوُصنع +  -

v%من �لو qكيا+ُصنع &كائب   -
ُصنع ُعلْب حفظ �مللفا� Y �ملكاتب +صنا� مماثلة  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �لظر�، �نظر 2109  -

 ،(v%ملقولبة �ملصنوعة من عجائن �لو� vمثل صنا5يق تعبئة �لبيض، �ألطبا) مكبوســــة ُصنع +صنا� من ُلب �لو%v ُمقولبة +  -
�نظر 2109

�لو%v �ملقّو<2109 v%ُصنع +صنا� +خر< من �لو
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع �لو%v �لصحي �ملنـز� �لشخصي منتجا� لفائف �لسيليولو&:  -
منا5يل �لتنظيف  •

Tملائد� kملنا5يل، �ملناشف، فو�  •
�لو%v �لصحي  •

�ملناشف �لصحية حشو�� �متصا¬ �لنـزيف (”تنبونا�“)، فوk (حفاضا� �ألطفا6) بطانا� فوk �ألطفا6  •
�لصو�� vألطبا��ألكو�.   •

gلالستخد� µلكتابة جاهز�ُصنع %v �لطباعة   -
gلالستخد� µمن �حلاسو. جاهز Uمطبوع LرÓ pلذ� v%ُصنع �لو  -

gلالستخد� µ¹ �لنْسخ جاهز�� v%ُصنع �لو  -
gلالستخد� µلكربو� جاهز� v%ُصنع %v �ستنسل �الستنسا�   -

gلالستخد� µجاهز vلّلّصا� ُصنع �لو%v �ملصّمغ +  -
بطاقا� �لرسائل �ُصنع �لظر  -

ُصنع �لصنا5يق �حلقائب �ملحافظ 5فاتر كتابة �مللخصا� �لX حتتوp على �موعة من �ألصنا� �ملكتبية �ملد%سية  -
%v �حلو�ئط �لنسجيُصنع %v �حلو�ئط +غطية �حلو�ئط �ملماثلة، مبا Y �لك %v �حلو�ئط �ملطلي بالفينيل   -

ُصنع �لعالما� �ملمّيزT سو�ً{ كانت مطبوعة +g ال  -
ُصنع %v �ملرشحا� �لو%v �ملقّو<  -

�لو%v �ملقّو< v%غ�ها، من �لوُصنع �لبوبينا� �لبكر�� +غطية �لزجاجا�،   -
غ� �لك ،v%منتجا� تعبئة +خر< ُمقولبة من عجائن �لوُصنع صو�� �لبيض   -

هذ* �لفئة ال تشمل:
 �لو%v �ملقّو< بأحجاg كب�T، �نظر 2101+ v%ُصنع �لو  -

ُصنع %v �للعب، �نظر 3694  -
 من �لو%v �ملقّو<، �نظر 3694+ v%للُّعب من �لو�ُصنع �أللعا.   -

�لنشر ��لطباعة ��ستنسا} �سائط �إلعالX �ملسّجلة22
ماليــــة  +نشــــطة  يتضمــــن  �لنشــــر  يكــــن.   Å  + بالطباعــــة   Uمرتبطــــ كا�  ســــو�ً{  �لنشــــر  �لطباعــــة  يشــــمل  �لقســــم  هــــذ� 
 ��ألّ �لتصنيــــف  غالــــب.  غــــ�  بشــــكل  لكــــن  +خــــر<،  +نشــــطة  بــــني  مــــن  تســــويقية،  قانونيــــة  فّنيــــة  تقنيّــــة 
يكــــن   Å  + بالطباعــــة   Uمرتبطــــ كا�  ســــو�ً{  �لنشــــر،   Y تعمــــل   Xلــــ� �لوحــــد��  حســــب  تصنيــــف  هــــو  �لقســــم  �ــــذ� 
 ÁM فئا� يستند Y تصنيف +نشــــطة �لنشــــر(�ملجموعة 221)، مقابل �لوحد�� �لX تعمل Y �لطباعة حدها �)ملجموعة (222. 

.T%لوثيقة �ملسّجلة �ملنشو� نو^ �ملاT5 �ملطبوعة +
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هذ� �لقسم يشمل حد�� تعمل Y نشر �لُصُحف �ملجال� �لد%يا� �ألخر< �لكتب. بصفة عامة فإ� هذj �لوحد��، 
�لX ُتعر� بأÇا جها� نشــــر، ُتصد% ُنســــخU من �ألعما6 �لX متتلك عاTً5 هذj �جلها� بالنســــبة �ا حقوv �لنشــــر. قد تأخذ 
�ألعما6 شــــكًال ما، + +كثر من شــــكل، مبا يشمل صيغة �لطباعة �لتقليدية �لصيغة �إللكترنية. جها� �لنشر قد تنشر +عماًال 

.Uها �5خليجد+ Xألعما6 �ل� +/ vحصلو� بالنسبة �ا على �حلقو �ضعها +صًال �خر
+نشطة �لطباعة تنتج عنها منتجا� طباعة، مثل �لُصُحف �لكتب �لد%يا� منا�L �ألعما6 �لتجا%ية بطاقا� �لتهنئة مو�5 
+خر<، كما +Çا تشمل +نشطة 5عم، مثل جتليد �لكتب خدما� ُصنع �ألكالشيها� تصوير �لبيانا�. +نشطة �لدعم �ملد%جة 
هنا هي جز{ ال يتجز+ من صناعة �لطباعة كما +� هذj �لعمليا� ينتج عنها �5ئمU تقريبU منتج (+كالشيه طباعة، + كتا. ُمجّلد، 

 قر¬ + ملف حاسو.) ُيمّثل جزً{� ال يتجز+ من صناعة �لطباعة.+
سيطة ما،  ÁM .ملف حاسو �لعمليا� �ملســــتخدمة Y �لطباعة تشــــمل طر�ئق متنوعة لنقل صو%T ما من +كالشيه + شاشة +
 �للد�ئن + �ملعد� + �ألصنا� �لنســــجية + �خلشــــب. +بر& هذj �لطر�ئق ينطوp على حتويل �لصو%T من +كالشيه + v%مثل �لو
ســــيطة (�لطباعة �لليثوغر�فية �لطباعة باحلفر �لطباعة على شاشة �لطباعة �لفليكسوغر�فية). توجد تكنولوجيا  ÁM شاشــــة +
 ،T%ا5 �لصوËإل Tلية �لطبع مباشر� “T%�5M” من +جل Uحاســــوبي Uملف gهي تكنولوجيا تســــتخدحديثة �خذY T �لتنامي بســــرعة 

.(vطْر �+نو�عU +خر< من �ملعد�� �جلديدT (�لطباعة �لرقمية + �لطباعة 5 Tستاتيكية جديدكذلك معد�� Mلكتر
 Y ֲדذين �لنشاطني �ملتميزين gلنشر (صحيفة مثًال) فإ� �لقيا�على �لرغم من +نه ميكن للوحدT نفسها +� تقوg بعمليX �لطباعة 
نفس �ملوقع �ملاp5 هو +مر �خذ Y �لتناقص. عند �لقياg بعمليX �لنشر �لطباعة Y �لوحدT نفسها ُتصّنف �لوحدY T �ملجموعة 

221 (�لنشر) ح��M Æ كانت �إليــر���5 �ملتحّصلة للطباعة تزيد عن �إلير���5 �ملتحّصلة للنشر.

 gلك حســــبما ميثله، مثًال، ناشر لصحيفة يقو��لوحد�� �لX تعمل Y �لنشــــر �ملباشــــر +نو�^ �لنشــــر �ألخر< معU ُمد%جة هنا 
+يضU بنشر صيغة للصحيفة على شبكة ”�إلنترنت“.

هذ� �لقسم ال يشمل حد�� يقتصر عملها على �لنشر �ملباشر، �نظر 7240.
هذ� �لقسم ال يشمل نشر �ل���يا�، �نظر 7221، نشر �ألفالg �لسينمائية شر�ئط �لفيديو، �نظر 9211.

�لنشر221
نشر �لكتب �لنشر�� غ� �لك من �ملنشو2211��%

هذj �لفئة تشمل:
نشر �لكتب �لنشر�� �لو%قا� �ملطبوعا� �ملماثلة، مبا Y �لك نشر �لقو�ميس �ملوسوعا�  -

نشر �ألطالس �خلر�ئط �لرسوما� �لبيانية  -
نشر �لكتب �لسمعّية  -

نشر �ملوسوعا�، غ�ها، على +قر�¬ ُمد�ة - للقر�{T فقط  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

�لنشر �النفر�p5 �ذj �ملنتجا� على شبكة ”�إلنترنت“، �نظر 7240  -
نشر �لصحف �ملجال� �لد%يا�2212

هذj �لفئة تشمل:
نشر �لصحف، مبا يشمل صحف �إلعال�  -

نشر �لد%يا� �ملجال� �لتجا%ية �لكتب �لفكاهية، غ� �لك  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

�لنشر �النفر�p5 �ذj �ملنتجا� على شبكة ”�إلنترنت“ ، �نظر 7240  -
نشر �ألعما6 �ملوسيقية2213

هذj �لفئة تشمل:
نشر �سطو�نا� �لغر�مافو� �ألقر�¬ �ملد�ة �لشر�ئط �لX ُسّجلت عليها موسيقى + تسجيال� صوتية +خر<  -

نشر �ملوسيقى �ملطبوعة  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

نشر تسجيال� صوتية +خر<  -
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هذ* �لفئة ال تشمل:
نشر �ل���يا�، �نظر 7221  -

�لنشر �النفر�p5 �ذj �ملنتجا� على شبكة ”�إلنترنت“، �نظر 7240  -
نشر �لصو% �ملتحّركة +شرطة �لفيديو +فالg �لسينما على +قر�¬ فيديو %قمية + على سائط مماثلة، �نظر 9211  -

MنتاL ُنسخ +صلية لالسطو�نا� + �ملو�5 �لسمعية، �نظر 9211  -
+نو�^ نشر +خر<2219

هذj �لفئة تشمل:
نشر:  -

�لصو% �لفوتوغر�فية �لنقو� �لبطاقا� �ل�يدية  •
بطاقا� �لتها�  •
جد�6 �ملو�عيد  •

Lلنما��  •
�مللصقا� �ستنسا� �ألعما6 �لفنية  •

�ملو�5 �ملطبوعة �ألخر<  •
�لطباعة �
نشطة �خلدما� �ملتصلة بالطباعة222

�لطباعة2221
هذj �لفئة تشمل:

طباعــــة �لُصُحف �لد%ية �لد%يا� �ألخر<، �لُكتب �لنشــــر��، �ملوســــيقى �ملؤلفا� �ملوســــيقية، �خلر�ئط، �ألطالس،   -
�مللصقا�، كتالوجا� �إلعال�، �لنشــــر�� �لتمهيدية مو�5 �إلعــــال� �ملطبوعة �ألخر<، �لطو�بع �ل�يدية، طو�بع �لضر�ئب، 
ثائق حقوv �مللكية، �لشــــيكا� �لســــند�� �ألخر<، �لســــجال�، �أللبومــــا�، 5فاتر �ليومية، �لنتائــــج، �لنما�L �لتجا%ية 
�ملو�5 �لتجا%ية �ملطبوعة �ألخر<، �ملو�5 �ملكتبية �لشــــخصية �ملو�5 �ألخر< �ملطبوعة بطابعا� �حلر�، طباعة �ألفســــت، 
�حلفر �لضوئي، �لفليكسوغر�فيا، طباعة �لشاشا� مكابس �لطبع �ألخر<، ماكينا� �ستخر�L �لُنسخ، طابعا� �حلاسو.، 

طابعا� �حلر� �لبا%&T، ناسخا� �لصو%، �لناسخا� �حلر�%ية
هذ* �لفئة ال تشمل:

طباعة �لعالما� �ملمّيزT، �نظر 2109  -
نشر �ملو�5 �ملطبوعة، �نظر 2211، 2212، 2219  -

+نشطة �خلدما� �ملتصلة بالطباعة2222
هذj �لفئة تشمل:

جتليــــد �لصفحــــا� �ملطبوعة �لك، مثًال،  Y شــــكل ُكتب + نشــــر�� + �ال� + كتالوجــــا�، + غ� �لك، عن طريق   -
 كشــــف �للحا{ + �لتجليد بالّلصق + �لتســــوية بالقّص + �لكتابة + g&جتميع �ملال �لطّي + �لتجميع + �حلياكة + �لتغرية +

Ñر� مذّهبة
 �%ّ¬ �حلر�، Bع �حلر�، Bع �حلر� ضوئي5M ،Uخا6 �لبيانا� قبل �لطباعة مبا يشــــمل �ملســــح �لتعرُّ� على �حلر  -

بصريU، �لتجهيز �إللكتر� للطباعة
 �ضــــع �أللو�f (مــــن +جــــل عمليا� �لطباعــــة طابعــــا� �حلرخدمــــا� صناعــــة �أللــــو�f مبا يشــــمل ضــــع �لصو%   -

طابعا� �ألفست)
حفر �السطو�نا� + تنميشها بتأث� �أل®ا�، من +جل تشكيل �لنقو�  -

(Uلبوليما%�� �لضوئية +يض� fلو�+) fعلى �أللو� Tمباشر fجر�{ عمليا� �أللو�M  -
T&%لطباعة �لبا� Mعد�5 �للوحا� �لقو�لب للختم �لبا%& +  -

Mعد�5 �لُنسخ  -
Tُكتل �ألخشا. �ملحّضر�ألعما6 �لفّنية مبا يشمل +حجا% �لطباعة )ليتو(   -

MنتاL �ملنتجا� �ملستنسخة بالرسم  -
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تصميم منتجا� �لطباعة، مثل �إلسكتشا� �ملخّططا� �لنما�L �لصو%ية غ� �لك  -
�لثقب، �لطباعة  gخلتم بالقو�لب، �ستنسا� �ملطلبوعا� بطريقة ”بريل“، �خلر� +نشطة تصوير +خر<، مثل: حفر �لقو�لب +  -

�لطباعة �لغا%&T، �لتحزيز g&لترقيق على شكل صفائح، جتميع �ملال��لبا%&T، �لطلي بالو%نيش 
�ستنسا} �سائط �إلعالX �ملسّجلة223

�ستنسا� سائط �إلعالg �ملسّجلة2230
هذj �لفئة تشمل:

�ستنسا� �سطو�نا� �لغر�مافو� �ألقر�¬ �ملد�ة �لشر�ئط �لX ُسّجلت عليها +عما6 موسيقية + تسجيال� صوتية +خر<   -
gمن �لُنسخ �ُأل

�ستنســــا� �الســــطو�نا� �ألقــــر�¬ �ملد�ة �لشــــر�ئط �لX ُســــّجلت عليها صو% متحركة تســــجيال� فيديــــو +خر< من   -
gلُنسخ �ُأل�

gشرطة من �لُنسخ �أل+�ستنسا� بر��يا� بيانا� موجوT5 على +قر�¬   -
هذ* �لفئة ال تشمل:

�ستنسا� �ملو�5 �ملطبوعة، �نظر 2221  -
نشر �ل���يا�، �نظر 7221  -

سائط مماثلة، �نظر 9211 نشر �لصو% �ملتحركة +شرطة �لفيديو �ألفالg �لسينمائية على +قر�¬ فيديو %قمية +  -
MنتاL ُنسخ ُ+g لالسطو�نا� + �ملو�5 �لسمعية، �نظر 9211  -

�ستنسا� +فالg صو% متحركة من +جل �لتو&يع �ملسرحي، �نظر 9211  -
ُصنع فحم �لكوG ��ملنتجا� �لنفطية �ملكّر�B ��لوقوe �لنو�|23

�لفحم ÁM منتجا� قابلة لالستخد�g، كما +نه يشمل �لصناعا� �لنوية. هذ� �لقسم  gحتويل �لنفط �خلا ÁM هذ� �لقسم يستند
يضــــم جــــز{ �لصناعا� �لتحويلية بالنســــبة لقطا^ �لطاقة �لذp يبد+ Y �لبا. ”جيم“ (�الســــتخر�L)، كما +نه موجوY 5 �لبا. 
�لعملية �لغالبة هي عملية تكرير �لنفط �لX تنطوp على فصل �لنفط �خلاÁM g منتجا�  .(jمليا�”ها{“ (�إلمد�5 بالكهربا{ �لغا& 
ُمكّونة باستخد�g تقنيا� مثل �لتكس� �لتقط�. هذ� �لقسم يشمل +يضU ُصنع منتجا� تقليدية للحسا. �خلا¬ (مثل �لكو¯، 
غ� �لك) كذلك خدمــــا� �لتجهيز (مثل �لتكرير  ،p�لبيوتــــا�، �ل�با�، �لبتر6، �لك�ســــني، &يــــت �لوقو5، �لوقو5 �لنو

حسب �لطلب، ُمعاجلة �لنفايا� �لنوية).
 jهذ� �لقســــم ال يشــــمل ُصنع هذهذ� �لقســــم يشــــمل ُصنع غا&�� مثل �إليثا� �ل�با� �لبيوتا� كمنتجا� ملصاY �لنفط. 
حد�� +خر< (2411)، ُصنع �لغا&�� �لصناعية (2411)، �ستخر�L �لغا& �لطبيعي (�مليثا� + �إليثا� + �لبيوتا�  Y ��&لغا�
 �ل�بــــا�) (1110)، ُصنــــع غا& �لوقوÔ ،5ال� �لغا&�� �لنفطية (مثل غــــا& �لفحم، غا& �ملياj، غا& �ملنتج، غا& +عما6 �لغا&) +

.(4020)
�لوحد�� �لX تصنع �ملو�5 �لبتركيميائية من �لنفط �ملكّر% مصّنفة Y �لقسم 24.

231Gفر�3 �لكو
ُصنع منتجا� 
ُصنع منتجا� +فر�� �لكو¯2310

هذj �لفئة تشمل:
تشغيل +فر�� �لكو¯  -

MنتاL �لكو¯ نصف �لكو¯  -
MنتاL غا& فر� �لكو¯  -

�لّلغنيت gنو�^ قطر�� �لفحم �خلا+ LنتاM  -
تكتيل �لكو¯  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
تكتيل �لفحم �لقاسي، �نظر 1010  -

تكتيل �لّلغنيت، �نظر 1020  -
ُصنع �لقطر�� كو¯ �لقطر�� قا% �لفحم، �نظر 2411  -



٨٠

�لتصنيف �لصناعي �لد# �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

232Bُصنع �ملنتجا� �لنفطية �ملكّر�
2320T%ُصنع �ملنتجا� �لنفطية �ملكّر

 �ملعــــا�5 �لبيتيومينية + نو�تج + gملنتجــــا� �ألخر< من �لنفط �خلا� هــــذj �لفئة تشــــمل ُصنع +نو�^ �لوقو5 �لســــائلة + �لغا&ية +
تقط�ها �لتجزيئي.
هذj �لفئة تشمل:

قو5 �ملحركا�: �لغا&لني، �لك�سني، غ� �لك LنتاM  -
MنتاL �لوقو5: &يت �لوقو5 �خلفيف �ملتوسط �لثقيل، غا&�� مصاY �لنفط مثل �إليثا� �ل�با� �لبيوتا�، غ� �لك  -

ُصنع &يو� + شحوg �لتزليق �لX يكو� +ساسها �لنفط مبا يشمل ُصنعها من نفايا� �لنفط  -
vمن +جل ُصنع مو�5 تغطية �لُطرُصنع منتجا� من +جل �لصناعا� �لبتركيماية   -

ُصنع منتجا� �تلفة: �لكحو6 �ألبيض، �لفا&لني، ¦ع �ل��فني، �جلالتني �لنفطي، غ� �لك  -
جتهيز �لوقوe �لنو�|233

2330pجتهيز �لوقو5 �لنو
هذj �لفئة تشمل:

�ستخال¬ معد� �ليو%�نيوg من معد� �ليو%�نينيت (�لبيتشبلند) + من �لُركا&�� �ألخر<  -
MنتاL �ليو%�نيوg �لطبيعي �ملخّصب �لبلوتونيوg؛ مركباته سبائكه معلقاته �اليطه  -

MنتاL عناصر �لوقو5 الستخد�مها Y �ملفاعال� �لنوية  -
pMعاT5 جتهيز +نو�^ �لوقو5 �لنو  -

MنتاL �لعناصر �ملشّعة من +جل �الستخد�ما� �لصناعية + �لطبية  -
معاجلة �لنفايا� �لنوية �ملشّعة  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
�لثو%يوg، �نظر 1200 gتركيز ُ%كا&�� �ليو%�نيوتعدين   -

ُصنع �لكعكة �لصفر�{، �نظر 1200  -
�لتخلُّص من �لنفايا� �ملشــــّعة �ملرحلية (+p �لX ينتهي +ثرها خال6 فترT �لتخزين �ملؤقتة) �ملوجوY T5 �ملستشــــفيا�، غ�ها،   -

�نظر 9000
ُصنع �ملو�e ��ملنتجا� �لكيميائية24

هذ� �لقســــم يســــتند ÁM حتويل �ملو�5 �خلاg �لعضوية غ� �لعضوية من خال6 عملية كيميائية تكوين �ملنتجا�. هذ� �لقســــم ميّيز 
MنتاL �ملنتجا� �لوسيطة �لنهائية �لX ُتنتج بعمليا�  Áبني MنتاL �ملو�5 �لكيميائية �ألساسية �لX ُتشّكل �ملجموعة �لصناعية �أل

جتهيز +خر< للمو�5 �لكيميائية �ألساسية �لX تتألف منها �لفئا� �لصناعية �ملتبقية.
ُصنع �ملو�e �لكيميائية �ألساسية241

�ملركبا� �آل&تية2411 Tُصنع �ملو�5 �لكيميائية �ألساسية، باستثنا{ �أل«د
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع �لغا&�� �لصناعية + �لطبيعة غ� �لعضوية �ملسّيلة + �ملضغوطة:  -
�لعناصر �لغا&ية  •

kملضغو� ��و�{ �ملسّيل +  •
T5�ّلغا&�� �مل�  •

�لغا&�� �لصناعية �ملخلوطة  •
�لغا&�� �خلاملة مثل غا& ثا� +كسيد �لكربو�  •

�لغا&�� �لعا&لة  •
ُصنع �لصبغا� �أللو�� �لسطحية (بيجمينت) من +p مصد% Y شكلها �ألساسي + كُمرّكز  -

pُصنع عناصر كيميائية باستثنا{ �ملعا�5 �لعناصر �ملشّعة �لX ُتنتجها صناعة �لوقو5 �لنو  -
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ُصنع +®ا� غ� عضوية باستثنا{ ®ض �لنيتريك  -
ُصنع �لقلويا� �ملحاليل �لقلوية �ملو�5 غ� �لعضوية �ألساسية �ألخر< باستثنا{ �ألمونيا  -

ُصنع مركبا� غ� عضوية +خر<  -
ُصنع مو�5 كيميائية عضوية +ساسية:  -

هيد%كربونا� غ� حلقية ُمشّبعة غ� ُمشّبعة  •
هيد%كربونا� حلقية ُمشّبعة غ� ُمشّبعة  •

�لكحوال� �حللقية غ� �حللقية مبا يشمل �لكحو6 �إليثيلي �لتركيبـي  •
�أل®ا� ُ+حا5ية + متعدT5 �لكربوكسيل مبا Y �لك ®ض �ألسيتيك  •

 T5متعد مركبا� +خر< ��� ظيفة +كسيجينية مبا Y �لك �أللديهيد�� �لكيتونا� �لكوينونا� �ملركبا� ثنائية +  •
�لوظيفة �ألكسيجينية
�جلليسر6 �لتركيبـي  •

�ملركبا� �لعضوية ��� �لوظيفة �لنيترجينية مبا يشمل �ألمينا�  •
مركبا� عضوية +خر< تشمل منتجا� تقط� �خلشب (مثل �لفحم �لنبا¹) غ� �لك  •

MنتاL �لقطر�� فحم �لقا%  -
ُصنع �ملنتجا� �لعطرية �لتركيبـية  -

تقط� قا% �لفحم  -
حتميص ب�يتا� �حلديد  -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
T}ضاM كعو�مل + Xكعو�مل للسطو^ �لفلو%سن gُصنع منتجا� من +نو�^ ُتستخد  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
�ستخال¬ �مليثا� + �إليثا� + �لبيوتا� + �ل�با�، �نظر 1110  -

ُصنع �لكحو6 �إليثيلي من مو�5 ُمخّمرT، �نظر 1551  -
ُصنع غا&�� �لوقو5 مثل �إليثا� + �لبيوتا� + �ل�با� Y مصفاT لتكرير �لنفط، �نظر 2320  -

ُصنع �أل«دT �آل&تية �ملركبا� �آل&تية، �نظر 2412  -
ُصنع �ألمونيا، �نظر 2412  -

ُصنع كلو%يد �ألمونيوg، �نظر 2412  -
ُصنع �لنتريتا� نتر�� �لبوتاسيوg، �نظر 2412  -

ُصنع كربونا� �ألمونيوg، �نظر 2412  -
ُصنع �لّلد�ئن Y +شكا6 +ّلية، �نظر 2413  -

ُصنع �ملطاk �لتركيبـي Y +شكا6 +ّلية، �نظر 2413  -
ُصنع �لصبغا� �أللو�� �لسطحية (بيجمينت) �ملحّضرT، �نظر 2422  -

ُصنع ®ض �لساليسيليك ®ض ُ+ - +سيتيلساليسيليك، �نظر 2423  -
ُصنع �جلليسر6 �خلاg، �نظر 2423  -

ُصنع �لزيو� �ألساسية �لطبيعية، �نظر 2429  -
�ملركبا� �آل&تية2412 Tُصنع �أل«د

هذj �لفئة تشمل:
:Tُصنع �أل«د  -

�أل«دT �آل&تية + �لفوسفاتية + �لبوتاسية �لصرفة + �ملرّكبة  •
gلطبيعية �خلا� gلبوتاسيو� fمال+ ،gلفوسفاتا� �لطبيعية �خلا��ليو%يا،   •

�لسما5 �لطبيعي  •
ُصنع �ملنتجا� �آل&تية ��� �لصلة:  -
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®ــــض �لنيتريــــك ®ــــض �لنيتريــــك �لك�يــــX، �ألمونيــــا، كلو%يــــد �ألمونيــــوg، كربونــــا� �ألمونيــــوg، نيتريتــــا�   •
gنتر�� �لبوتاسيو

هذ* �لفئة ال تشمل:
تعدين �جلو�نو، �نظر 1421  -

ُصنع �ملنتجا� �لكيميائية - �لز%�عية، مثل مبيد�� �آلفا�، �نظر 2421  -
ُصنع �لّلد�ئن Y +شكا�ا �ألّلية ُصنع �ملطاk �لتركيبـي2413

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع �لّلد�ئن Y +شكا�ا �ألّلية:  -

�لبوليمر�� تشمل بوليمر�� �إليثيلني، �ل�بيلني �إلست�ين، كلو%يد �لفينيل، +سيتا� �لفينيل، �إلكريليكا�  •
�لبو� +ميد��  •

�لر�تنجا� �لفينولية �ألبوكسدية �لبو� يو%يثينا�  •
�لر�تنجا� �أللكيدية �لبو� Mست�ية �لبو� Mث���  •

�لسليكونا�  •
مركبا� �لتبا65 �أليو� �لقائمة على قاعدT من �لبوليمر��  •

ُصنع �ملطاk �لتركيبـي بأشكا6 +ّلية:  -
�ملطاk �لتركيبـي  •

�لفاكتيس  •
ُصنع �اليط �ملطاk �لتركيبـي �ملطاk �لطبيعي + �ألصما� �ملشاֲדة للمطاk (مثل �لبالتا)  -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
ُصنع �لسليولو& مشتقاته �لكيميائية  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �ألليا� �الصطناعية �لتركيبـية �لفتائل �لغز6، �نظر 2430  -

MعاT5 تدير �لّلد�ئن، �نظر 3720  -
ُصنع منتجا� كيميائية 
خر[242

ُصنع مبيد�� �آلفا� �ملنتجا� �لكيميائية - �لز%�عية �ألخر<2421
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع مبيد�� �حلشر��، مبيد�� �لقو�%�، مبيد�� �لفطريا�، مبيد�� �ألعشا.  -
ُصنع �ملنتجا� �ملضاT5 لإلنبا�، منظما� منو �لنبا�  -

ُصنع �ملطهر�� (لالستخد�ما� �لز%�عية �الستخد�ما� �ألخر<)  -
ُصنع �ملنتجا� �لكيميائية - �لز%�عية �ألخر< غ� �ملصّنفة Y موضع �خر  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
�ملرّكبا� �آل&تية، �نظر 2412 Tُصنع �أل«د  -

ُصنع �لدهانا� �لو%نيشا� �لطال{�� �ملماثلة، +حبا% �لطباعة، �ملصطكا�2422
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع �لدهانا� �لو%نيشا�، + طال{�� �ملينا، + �لّلك  -
ُمعتما� �أللو�� �أللو�� Tلصبغا� �ملحّضر�ُصنع �خلضا.   -

ُصنع طال{�� �ملينا �لقابلة للتزجيج ُصنع معاجني طال{ �خلز� (Mينغو.) �ملستحضر�� �ملماثلة  -
ُصنع �ملصطكا�  -

fتسوية �لسطو Y ُصنع مركبا� �جللفطة �ملستحضر�� غ� �حلر�%ية �ملماثلة �ملستخدمة Y �حلشو +  -
ُصنع �ملذيبا� �ملخففا� �ملرّكبة �لعضوية  -
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ُصنع ُمحّضر�� M&�لة �لدها� + �لو%نيش  -
ُصنع +حبا% �لطباعة  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع مو�5 �لصباغة �خلضا. �لتربنتني، �نظر 2411  -
ُصنع +حبا% �لكتابة �لرسم، �نظر 2429  -

ُصنع �ملستحضر�� �لصيدالنية �لكيمايا� �لد�ئية �ملنتجا� �لنباتية2423
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع �ملو�5 �لطبية �لنشــــطة �لX ُتســــتخدg خلصائصها �لصيدالنية Y ُصنع �أل5ية: �ملضا��5 �حليوية، �لفيتامينا� �ألساســــية،   -
®ض �لساليسيليك ®ض ُ+ - +سيتيلساليسيليك، غ�ها

gجتهيز �لد  -
ُصنع �أل5ية:  -

جزيئا� �لدg �ألخر< T5ألمصا6 �ملضا�  •
�لتطعيما�  •

5ية متنوعة تشمل مستحضر�� �ملعاجلة �ملثلية+  •
5ية منع �حلمل ��و%مونية+ُصنع منتجا� منع �حلمل �لكيميائية لالستخد�g �خلا%جي   -

ُصنع حشو �ألسنا� +«نت جْبر �لكسو%  -
ُصنع مستحضر�� �لتشخيص �لطÒ مبا يشمل �ختبا%�� �حلمل  -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
Uيُصنع �لُسّكر �لنقي كيميا  -

جتهيز �لُغد5 ُصنع مستخرجا� �لُغد5، غ� �لك  -
ُصنع �حلشو �لطÒ �ملشّر. �لشا�، �أل%بطة، �لضما��5، �خليوk �جلر�حية �ملصنوعة من �ألمعا{، غ�ها  -

حتض� �ملنتجا� �لنباتية (�لسحق، �لتصنيف، �لطحن) لالستخد�g �لصيدال�  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

تعبئة �ملستحضر�� �لصيدالنية حلسا. �جلهة �ملعبّــئة، �نظر 5139، 5239  -
تعبئة �ملستحضر�� �لصيدالنية نظ� %سم + على +ساq عقد، �نظر 7495  -

ُصنع �لصابو� �ملنّظفا�، مستحضر�� �لتنظيف �لتلميع، �لعطو% مستحضر�� �لتجميل2424
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع �ملنتجا� �لعضوية ��� �لفعالية �لسطحية  -
ُصنع �لصابو�  -

 ُمغّطاT بصابو� + مبنظف+ Tغ�ها، مكسّو  �حلشو + �للّبا5، ++ v%ُصنع �لو  -
g6 (�جلليسرين) �خلاُصنع �جلليسر  -

ُصنع �ملستحضر�� ��� �لفعالية �لسطحية:  -
مساحيق �لغسيل Y شكل صلب + سائل �ملنظفا�  •

مستحضر�� غسيل �لصحو�  •
ُملّينا� �ملنسوجا�  •

ُصنع منتجا� �لتنظيف �لتلميع:  -
مستحضر�� تعط� �لُغر� + M&�لة �لر�ئح منها  •

Tلشمو^ �ملحّضر��لشمو^ �الصطناعية   •
ُملّمعا� معاجني �خلشب  •

�ملعا�5 Lلزجا�ُملّمعا� �لعربا�   •
 �ملغّطاT مبعاجني + مبساحيق جلي+ Tألصنا� �ألخر< �ملكسّو��حلشو  v%مساحيق �جللي مبا يشمل �لومعاجني   •
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ُصنع �لعطو% مستحضر�� �لتو�ليت:  -
�لعطو% ما{ �لتو�ليت  •

مستحضر�� �لتجميل �لتزيني  •
مستحضر�� �لوقاية من �حتر�v �جللد بأشعة �لشمس مستحضر�� 5ها� �جللد للوقاية من +شعة �لشمس  •

مستحضر�� �لعناية باليدين خاصة �ألظافر (�ملانيك�) + �لعناية بالقدمني خاصة �ألظافر (�لبيديك�)  •
�لشامبوها� ُملّمعا� �لشعر ُمحّضر�� متويج + فر5 �لشعر  •

معاجني �ألسنا� مستحضر�� تنظيف �لفم مبا فيها مستحضر�� تثبيت �ألسنا� �الصطناعية  •
مستحضر�� �حلالقة مبا يشمل �ملستحضر�� �ملستخدمة قبل �حلالقة بعد �حلالقة  •

gحلما� fمال+مزيال� �لر�ئح   •
مزيال� �لشعر  •
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع �ملركبا� �ملستقلة �ملحّدT5 كيميائيU، �نظر 2411  -
ُصنع �جلليسر6 �ملرّكب من �ملنتجا� �لنفطية، �نظر 2411  -
�ستخال¬ تكرير �لزيو� �ألساسية �لطبيعية، �نظر 2429  -

ُصنع �ملنتجا� �لكيميائية �ألخر< غ� �ملصّنفة Y موضع �خر2429
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع �ملساحيق �لد�فعة  -
غ�ها T%قذ�ئف �إلشاصماما� �لتفج�  fملنتجا� �لّنا%ية، مبا يشمل كبسوال� �لقْد�ُصنع �ملتفجر��   -

kساسها �ملطا+ Xملو�5 �لالصقة �ل�ُصنع �جليالتني مشتقاته، �ألصما� �ملو�5 �لالصقة �ملحّضرT، مبا فيها �ألصما�   -
ُصنع مستخرجا� من منتجا� عطرية طبيعية  -

ُصنع �لر�تنجا�  -
ُصنع مياj ُمقّطرT عطرية  -

ُصنع خالئط من منتجا� ��� %�ئحة نّفا�T من +جل ُصنع �لعطو% + �ألغذية  -
غ� �لك من �ملو�5 �حلّساسة غ� �ملكشوفة qحلّسا� v%لو� gألفال�ُصنع �لشر�ئح �لفوتوغر�فية   -

ُصنع �ملستحضر�� �لكيميائية لالستخد�ما� �لفوتوغر�فية  -
ُصنع �لوسائط غ� �ملسّجلة لتسجيل �لصو� + �لفيديو  -

ُصنع +قر�¬ +شرطة حاسو. غ� ُمسّجلة  -
ُصنع منتجا� كيميائية �تلفة:  -

�لببتونا� مشتقا� �لببتو� �ملو�5 �ل�تينية �ألخر< مشتقاִדا غ� �ملصّنفة Y موضع �خر  •
�لزيو� �ألساسية  •

Uلدهو� �ملعّدلة كيميائي��لزيو�   •
�ملو�5 �ملستخدمة M Yمتاg جتهيز �ملنسوجا� �جللو5  •

�ملساحيق �لعجائن �ملستخدمة Y �لّلحاg بالقصدير + �لّلحاg بالنحاq �ألصفر + �لّلحاg بالكهربا{  •
�ملو�5 �ملستخدمة Y �لتنظيف �حلامضي ألسطح �ملعا�5  •

�إلضافا� �ملحّضرT لأل«نت  •
منتجا� كيميائية +خر<  ،Tلعو�مل �ملساعد� ،Tملعّجال� �ملطاطية �ملحّضر��لكربو� �ملنّشط، �ملو�5 �ملضافة Y &يو� �لتزليق،   •

�ّهزT لالستخد�g �لصناعي
�ملستحضر�� �ملانعة للخبط مستحضر�� منع �لتجمُّد  •

�لكو�شف �ملرّكبة �ملستخدمة Y �لتشخيص + Y �ملخت���  •
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

ُصنع +حبا% �لكتابة �لرسم  -
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ُصنع �مللح �ملجّهز  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع �ملنتجا� �لسائبة �ملحّدT5 كيميائيU، �نظر 2411  -
ُصنع �ملنتجا� �لعطرية �لتركيبـية، �نظر 2411  -

ُصنع +حبا% �لطباعة، �نظر 2422  -
ُصنع �لعطو% مستحضر�� �لتو�ليت، �نظر 2424  -

ُصنع �ملو�5 �لالصقة �لX +ساسها �ألسفلت، �نظر 2699  -
ُصنع �أللياm �الصطناعية243

ُصنع �ألليا� �الصطناعية2430
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع �ملشاقة �لُشع�ّية �ألليا� �لتيلية �الصطناعية + �لتركيبـية  -
ُصنع �ألليا� �لتيلية �الصطناعية + �لتركيبـية غ� �ملمّشقة + غ� �ملمّشطة + جتهيزها لل�g على Êٍو �خر  -

ُصنع �خليوk �لُشع�ّية �لتركيبـية + �الصطناعية مبا يشمل �خليوk عالية �ملتانة  -
ُصنع �خليوk �ُألحا5ية + �لُقُد5 �لتركيبـية + �الصطناعية  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
غز6 �ألليا� �لتركيبـية + �الصطناعية، �نظر 1711  -

ُصنع �خليوk من �ملشاقة �لتيلية �الصطناعية، �نظر 1711  -
ُصنع �خليوk �ملجّهزT من ُشع��� + مشاقة + تيل + خيوk غ� ُمصّنعة Y �لوحدT نفسها، �نظر 1711  -

ُصنع منتجا� �ملطا{ ��لّلد�ئن25
�لّلد�ئن باملو�5 �خلاg �ملســــتخدمة. غ� +� هذ� ال يعB �+ sيع �ملنتجا� �ملصنوعة من هذj �ملو�5 تدخل  kتتحّد5 صناعا� �ملطا
على �ألخص فإ� ُصنع �ملالبس �ألحذية ُمصّنف Y �لقسم 18 �لقسم 19 ح��M Æ كا� �ملكّو�  .kضمن هذ� �لنشا T%بالضر

.kملطا� �ألساسي هو �لّلد�ئن +
ُصنع منتجا� �ملطا{251

ُصنع �إلطا%�� �ألنابيب �ملطاطية؛ جتديد �ألسطح �خلا%جية لإلطا%�� �ملطاطية MعاT5 بنائها2511
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع �إلطا%�� �ملطاطية للمركبا� �ملعد�� �ملاكينا� �ملتحركة �لطائر�� �للُّعب �ألثا� لالستخد�ما� �ألخر<:  -
�إلطا%�� ��و�ئية  •

�إلطا%�� �ملصمتة + �لوسا5ية  •
ُصنع �ألنابيب �لد�خلية لإلطا%��  -

ُصنع �ألســــطح �خلا%جية لإلطا%�� �لقابلة للتبديل، قّالبا� �إلطا%�� ،شــــر�ئح ”ظهر �جلمل“، لتجديد �ألســــطح �خلا%جية   -
لإلطا%��، غ� �لك

MعاT5 بنا{ �إلطا%�� �ستبد�6 �ألسطح �خلا%جية لإلطا%��  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع مو�M 5صالf �ألنابيب �ملطاطية، �نظر 2519  -
Mصالf �إلطا%�� �ألنابيب تركيبها + �ستبد��ا، �نظر 5020  -

ُصنع �ملنتجا� �ملطاطية �ألخر<2519
هذj �لفئة تشمل:

:Tُمقّسا ُصنع منتجا� +خر< من �ملطاk �لطبيعي + �لتركيبـي غ� ُم�كنة + ُم�كنة +  -
�لصفائح �لشر�ئح �لقضبا� �ألشكا6 �خلاصة �ملطاطية fأللو��  •

�ألنابيب �ملو�س� �خلر�طيم  •
سيو% نقل �ملو�5 + سيو% نقل �حلركة + �لسيو% �ألخر< �ملطاطية  •
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�ألصنا� �لصحية �ملطاطية: +غمدT منع �حلمل، حلما� &جاجا� �لرضاعة، &جاجا� �ملياj �لساخنة، غ� �لك  •
غ� �يطة) Uكانت ُملصقة مع ��M) صنا� +لبسة مطاطية+  •

+غطية �أل%ضيا� �ملطاطية  •
�حلبا6 �ملطاطية kخليو�  •

�لغز6 �ملطاطي �ملنسوجا� �ملطاطية  •
�حللقا� �لوصال� مانعا� �لتسر. �ملطاطية  •

+غطية �لدالفني �ملطاطية  •
�حلشايا �ملطاطية �لقابلة للنفخ  •

�لبالونا� �لقابلة للنفخ  •
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

ُصنع مو�5 �إلصالf �ملطاطية  -
 �لX توجد فيها طبقة مطاطية، ��M كا� �ملطاk هو �ملكّو� �لرئيسي+ Tملغّطا� ُصنع �ألقمشة �لنسجية �ملشّربة + �ملطلية +  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع +نسجة من حبا6 مطاطية، �نظر 1729  -

ُصنع �أللبسة من +نسجة مّطاطة، �نظر 1810  -
ُصنع +حذية مطاطية، �نظر 1920  -

ُصنع +نو�^ �لغر�{ �ملو�5 �لالصقة �لX يكو� +ساسها �ملطاk، �نظر 2429  -
ُصنع شر�ئح ”ظهر �جلمل“، �نظر 2511  -

ُصنع �ألطو�� �لقو�%. �لقابلة للنفخ، �نظر 3511، 3512  -
ُصنع �حلشايا من �ملطاk �خللوp غ� �ملغّطى، �نظر 3610  -

ُصنع مستلزما� �لرياضة من �ملطاk، باستثنا{ �أللبسة، �نظر 3693  -
ُصنع �أللعا. �للُّعب �ملطاطية، �نظر 3694  -

�ستخال¬ �ملطاk، �نظر 3720  -
ُصنع �ملنتجا� �لّلد�ئنية252

ُصنع �ملنتجا� �لّلد�ئنية2520
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع منتجا� لد�ئنية نصف ُمصّنعة:  -
 + vغ�ها، �ملصنوعة من �للد�ئن (سو�{ كانت ��تية �اللتصا�لصفائح �لُكتل �ألغشــــية �لرقائق �لشــــر�ئح،  fأللو��  •

Å تكن)
:Tُصنع �ملنتجا� �للد�ئنية �ملجّهز  -

�ألنابيب �ملو�س� �خلر�طيم �للد�ئنية؛ صال� �خلر�طيم �ملو�س�  •
ُصنع +صنا� لد�ئنية لتغليف �لسلع:  -

�لزكائب �لُعلْب �لصنا5يق �لد�انا� �لقو�%ير، غ�ها، �ملصنوعة من �للد�ئن qألكيا�  •
ُصنع لو�&g �لبنا{ �للد�ئنية:  -

�ألبو�. �لنو�فذ �ُألُطر �ملصا%يع حاجبا� �لشمس +لو�f �لستائر �ملصنوعة من �للد�ئن  •
�لصها%يج �ملستو5عا�  •

+غطية �أل%ضيا� + �جلد%�� + �ألسقف �ملصنوعة من �للد�ئن Y شكل لّفا� + بالطا� + غ� �لك  •
�أل5�� �لصحية �للد�ئنية:  •

+حو�� �الســــتحماg ��� �لرّشــــا� (�لُدّ�) +حو�� �لغســــيل +حو�� �ملر�حيض +حو��  gحو�� �الســــتحما+  •
شطف �ملر�حيض (�لسيفو�)، غ� �لك، �ملصنوعة من �للد�ئن
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5�� �ملطبخ +صنا� �لتزيني �للد�ئنية+ Tملائد� ��ُصنع +5  -
ُصنع منتجا� لد�ئنية متنوعة:  -

+غطية �لر+q، جتهيز�� منع �لتســــر.، +جز�{ لو�&g �إلضا{T، �للو�&g �ملكتبية + �ملد%ســــية، +صنا� �أللبســــة (��M كانت   •
غ� �يطة)، لو�&g �ألثاثا�، �لتماثيل �لصغ�T، سيو% نقل �حلركة، غ�ها، �ملصنوعة من �للد�ئن Uملصقة مع

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع حقائب �ألمتعة �للد�ئنية، �نظر 1912  -

ُصنع �ألحذية �للد�ئنية، �نظر 1920  -
ُصنع �لّلد�ئن Y +شكا�ا �ألّلية، �نظر 2413  -

ُصنع +صنا� من �ملطاk �لتركيبـي + �لطبيعي، �نظر 251  -
ُصنع +جهزT طبية +جهزT لطب �ألسنا� من �للد�ئن، �نظر 3311  -

ُصنع +جز�{ بصرية لد�ئنية، �نظر 3320  -
ُصنع +ثا� لد�ئs، �نظر 3610  -

ُصنع حشايا من �للد�ئن �خللوية غ� �ملغّطاT، �نظر 3610  -
ُصنع لو�&g %ياضية لد�ئنية، �نظر 3693  -
ُصنع ُلعب +لعا. لد�ئنية، �نظر 3694  -

غ� لد�ئنية، �نظر 3699 Tغطية لأل%ضيا� ��� +سطح ُمقّسا+ gُصنع +غطية لأل%ضيا� من �للينوليو  -
ُصنع منتجا� �ملعا3e �لال فلزية �ألخر[26

�ملنتجا� �لزجاجية  Lهذ� �لقسم يشمل �لزجا�حدT ��� +صل معد�.  T5يعها صلة مباB مع �اال� �تلفة �اË هذ� �لقسم
(مثل �لزجاL �ملســــّطح، �لزجاL �ملجّو�، �ألليا�، �أل5�� �لزجاجية �ملســــتخدمة Y �ألغر�� �لتقنية، غ� �لك)؛ �ملنتجا� 
�أل«نت �جلْص، من مــــو�5 خاÁM g +صنــــا� منتهية �لُصنع.  ،v�لطْفل �ملحــــر kملنتجــــا� �ملصنوعــــة من �لبــــال��خلزفيــــة، 

�ملنتجا� �ملصنوعة من �ألحجا% �ملشّكلة �ملنتهية �لُصنع �ملنتجا� �ملعدنية �ألخر< ُتكّمل هذ� �لقسم.
ُصنع �لزجاQ ��ملنتجا� �لزجاجية261

�ملنتجا� �لزجاجية2610 Lُصنع �لزجا
هذj �لفئة تشمل �لزجاL ·ميع +شكاله، �ملصّنع باستخد�g +ية عملية، �ألصنا� �لزجاجية.

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع �لزجاL �ملسّطح، يشمل �لزجاL �ملسّطح �ملسّلح + �مللّو� + �مللّو� بألو�� خفيفة  -

ُصنع �لزجاL �ملسّطح �ملقّسى + �ملنّضد  -
ُصنع �لزجاY L شكل قضبا� + +نابيب  -

ُصنع ُكتل �لرصف �لزجاجية  -
ُصنع �ملر�يا �لزجاجية  -

T5حد�� &جاجية عا&لة ��� جد%�� متعدُصنع   -
 �لكريستا6+ Lعية &جاجية +خر< من �لزجا+ُصنع قو�%ير   -

 �لكريستا6+ Lألصنا� �ملنـزلية �ألخر< �ملصنوعة من �لزجا�ُصنع +كو�. �لُشر.   -
ُصنع �ألليا� �لزجاجية مبا يشمل �لصو� �لزجاجي �ملنتجا� غ� �ملنسوجة �ملصنوعة منه  -

ُصنع �أل5�� �لزجاجية للمخت��� + لالستعماال� �لصحية + �لصيدالنية  -
pبصر qلعناصر �لبصرية غ� �ملشّغلة على +سا�ُصنع &جاL �لساعا� + ساعا� �ليد &جاL �لبصريا�   -

Tُصنع �ملجوهر�� �ملقّلد Y ُصنع �ألصنا� �لزجاجية �ملستخدمة  -
ُصنع �لعو�&6 �لزجاجية �لتركيبا� �لعا&لة �لزجاجية  -

ُصنع �ألغطية �لزجاجية للمصابيح  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع �ألقمشة �ملنسوجة من �خليوk �لزجاجية، �نظر 1711  -
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ُصنع كابال� �ألليا� �لبصرية لنقل �لبيانا� �ملرّمزT، �نظر 3130  -
ُصنع �ملحقنا� معد�� �ملخت��� �لطبية �ألخر<، �نظر 3311  -

ُصنع �لعناصر �لبصرية �ملشغولة بصريU، �نظر 3320  -
ُصنع �ألليا� �لبصرية كابال� من �ألليا� �لبصرية ألغر�� �لنقل �حلي للصو%، �نظر 3320  -

ُصنع �للُّعب �لزجاجية، �نظر 3694  -
ُصنع منتجا� �ملعا3e �لالفلزية غ\ �ملصّنفة < موضع aخر269

ُصنع �ملنتجا� �خلزفية غ� �إلنشائية غ� �حلر�%ية2691
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع +5�� �ملائدT �خلزفية +صنا� +خر< ُتستخدY g �ألغر�� �ملنـزلية + Y +غر�� �لتزيني  -
غ�ها من �ألصنا� �خلزفية �ملستخدمة Y �لتزيني Tُصنع �لتماثيل �لصغ�  -

ُصنع �لعو�&6 �لكهربائية �لتركيبا� �لعا&لة من �خلز�  -
ُصنع �ألصنا� �خلزفية �ملخت�ية �لكيميائية �لصناعية  -

ُصنع �ألعية �جلر�% �ألصنا� �خلزفية �ملماثلة �ألخر< �لX تكو� من نو^ ُيستخدY g نقل �لسلع + تعبئتها  -
Yُصنع �ألثا� �خلز  -

ُصنع �ملنتجا� �خلزفية غ� �ملد%جة Y موضع �خر  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع �لسلع �خلزفية �حلر�%ية، �نظر 2692  -
ُصنع مو�5 �لبنا{ �خلزفية، �نظر 2693  -

ُصنع �ألسنا� �الصطناعية، �نظر 3311  -
ُصنع �للُّعب �خلزفية، �نظر 3694  -

ُصنع �ملجوهر�� �ملقّلدT، �نظر 3699  -
ُصنع �ملنتجا� �خلزفية �حلر�%ية2692

هذj �لفئة تشمل:
�خلرسانة �حلر�%ية ما ÁM �لك من �ألصنا� �حلر�%ية p%حلر�� kُصنع +نو�^ �ملال  -

ُصنع سلع خزفية حر�%ية:  -
�لسلع �خلزفية �لعا&لة للحر�%T �ملصنوعة من �ملساحيق �ألحفو%ية �لسليكونية  •

�لطو. �لُكتل �لبالطا� �حلر�%ية ما ÁM �لك  •
�ألنابيب �ملو�س� ما ÁM �لك g5ُفّوها� �لعاكو�مت �لصو�  v5لبو���ملعوّجا�   •

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
ُصنع �ألصنا� �لعا&لة �لX حتتوp على �ملاغنيسيت + �لدلوميت + �لكرميت  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �لسلع �خلزفية غ� �حلر�%ية، �نظر 2691، 2693  -

ُصنع �ملنتجا� �لطفلية �إلنشائية غ� �حلر�%ية �ملنتجا� �خلزفية2693
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع �لبالطا� �خلزفية غ� �حلر�%ية �ملستخدمة Y �ألفر�� + �جلد%��، مكعبا� �لفسيفسا{ �خلزفية ما ÁM �لك  -
ُصنع �ألحجا% �للوحية �خلزفية �لبالطا� �خلزفية �ملستخدمة Y �لرصف  -

ُصنع مو�5 �لبنا{ �لطفلية غ� �حلر�%ية �ملستخدمة Y �إلنشا{��:  -
ُصنــــع �لطو. بالطا� �ألســــُقف بوتقا� �ملد�خن �ألنابيب مو�ســــ� �ألســــال¯ �لكهربائية �لــــX ُتمّد حتت �أل%�،   •

غ�ها، من �خلز�
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vُصنع ُكتل �أل%ضيا� من �لطْفل �ملحر  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع �ملنتجا� �خلزفية غ� �حلر�%ية �لX ال ُتستخدY g �إلنشا{��، �نظر 2691  -
ُصنع �ملنتجا� �خلزفية �حلر�%ية، �نظر 2692  -

ُصنع �أل«نت �جل� �جلْص2694
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع كتل غ� مطحونة (كلينكر) +نو�^ �أل«نت �ملائي مبا Y �لك +«نت بو%تالند �أل«نت �أللومنيومي �أل«نت �خلبثي   -
+نو�^ �أل«نت �لسوبر فوسفا¹

ُصنع �جل� �حلي �جل� �ملطفأ �جل� �ملائي  -
gك�يتا� �لكالسيو ُصنع �جلْص �لذp يتكو� من �جلبس �ملكّلس +  -

gلوميت �لكالسيوُصنع 5  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع +نو�^ �أل«نت �ملستعمل Y طب �ألسنا�، �نظر 2423  -
�خلرسانة �حلر�%ية ما ÁM �لك، �نظر 2692 p%حلر�� kُصنع +نو�^ �ملال  -

ُصنع �ألصنا� �ملنتجة من �أل«نت، �نظر 2695  -
ُصنع �ألصنا� �ملنتجة من �جلْص، �نظر 2695  -

ُصنع �خلرسانة +نو�^ �ملالk �جلاهزT �خللط �ملخلوطة خلطU جافU، �نظر 2695  -
ُصنع �ألصنا� �ملنتجة من �خلرسانة �أل«نت �جلْص2695

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع +صنا� خرسانية + +«نتية + من �ألحجا% �الصطناعية مصبوبة مسبقU لالستخد�Y g �إلنشا{��:  -

 ،Tُألطر (�لبانوها�)، �ملو�ســــ�، �ألعمد� ��� fلصفائــــح، �أللو�� ،fللوحيــــة، قو�لب �لطو.، �أللو�� T%حلجا� ،kلبــــال�  •
ما ÁM �لك

ُصنع مكونا� �إلنشا{�� سابقة �لتجهيز ألعما6 �لبنا{ + ��ندسة �ملدنية من �أل«نت + �خلرسانة + �حلجر �الصطناعي  -
ُصنع +صنا� من �جلْص لالستخد�Y g �إلنشا{��:  -

�لصفائح �أللو�f ��� �ُألطر (�لبانوها�) ما ÁM �لك fأللو��  •
ُصنع مو�5 �لبنا{ من مو�5 نباتية (صو� �خلشــــب، �لقش، �لغا.، �لســــّنا%) ُمكّتلة بو�ســــطة �أل«نت + �جلْص + مباT5 %�بطة   -

معدنية +خر<
 ما ÁM �لك: �أللو�f �ملمّوجة، �أللو�f �ألخر<، + p&أل«نت �لّليفي �لسيلولو� ُصنع +صنا� من �أل«نت �ألسبستوسي +  -
 ،%�أللو�f ��� �ُألطر (�لبانوها�)، �لبالk، �ألنابيب، �ملو�ســــ�، �خلّز�نا�، �ملجا%p، �ألحو��، +حو�� �لغســــيل، �لقد

�ألثا�، ُ+طر �لنو�فذ، +صنا� +خر<.
ُصنع +صنا� +خر< من �خلرسانة + �جلْص + �أل«نت + �حلجر �الصطناعي:  -

�� �لزينة (�لفا&��)، +�� �لزهو%، ما ÁM �لك+ ،T&%ملنقوشا� �لبا� ،&�لتماثيل، �ألثا�، �ملنقوشا� �لضئيلة �ل�  •
ُصنع +نو�^ �ملالk �ملنتجة من مساحيق  -

Uجاف Uملخلوطة خلط�ُصنع �خلرسانة +نو�^ �ملالk �جلاهزT �خللط   -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع +نو�^ �أل«نت �ملالk �حلر�%ية، �نظر 2692  -
قطع تشكيل صقل �ألحجا2696%

هذj �لفئة تشمل:
Y �ألسُقف Y �لتطبيقا� �ألخر< vعلى �لُطرقطع تشكيل صقل �ألحجا% لالستخد�Y g �إلنشا{�� Y �جلّبانا�   -

pُصنع �ألثا� �حلجر  -
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هذ* �لفئة ال تشمل:
�ألنشطة �لX يضطلع ֲדا ُمشّغلو �ملحاجر، مثل MنتاL �ألحجا% خشنة �لقطع، �نظر 1410  -

�ملنتجا� �ملماثلة، �نظر 2699 Tألحجا% �لشاحذ�MنتاL +حجا% %حى �لطو�حني   -
ُصنع �ملنتجا� �ملعدنية �لالفلزية �ألخر< غ� �ملصّنفة Y موضع �خر2699

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع +حجا% %حى �لطو�حني + +حجا% �لسْن + �لصقل منتجا� شاحذT طبيعية + �صطناعية مبا يشمل منتجا� شاحذT على قاعدT لّينة   -

(Tلسنفر� v%)
 لّبا5، من ماT5 معدنية + v%  +حذية + حبا6 + خيوk «يكــــة ++ q+غطية �لــــر+ +نســــجة، + مالبس + kُصنــــع خيــــو  -

الفلزية (�ألسبستوq مثًال)
ُصنع مو�5 �حتكا¯ +صنا� غ� ُمرّكبة من مو�5 �حتكا¯ ��� قاعدT من مو�5 معدنية + من �لسيليولو&  -

ُصنع مو�5 عا&لة معدنية:  -
+صنا� +صو�� معدنية مماثلة؛ ف�ميكوليت مقشــــو% طْفل ُممّد5 مو�5 مماثلة عا&لة  pصو� صخرصــــو� خبثي   •

 للصو� + ماّصة للصو�+ T%للحر�
ُصنع +صنا� من مو�5 معدنية متنوعة:  -

�ملايكا �ملشغولة +صنا� من �ملايكا + �ُخلّث + �جلر�فيت (Ôال� �ألصنا� �لكهربائية) ما ÁM �لك  •
ُصنــــع +صنــــا� مــــن �ألســــفلت + من مــــاT5 مماثلــــة، مثل �ملــــو�5 �لّالصقة �لX يكو� +ساســــها �ألســــفلت، قطــــر�� �لفحم،   -

ما ÁM �لك
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع �لصو� �لزجاجي منتجا� �لصو� �لزجاجي غ� �ملنسوجة، �نظر 2610  -
ُصنع �لفلز�� �لقاعدية27

 gباســــتخد� T5خلر�  تنقية �ملعا�5 �حلديدية �ملعا�5 غ� �حلديدية من �لُركا& + �لُكتل ++/هذ� �لقســــم يشــــمل +نشــــطة صهر 
تقنيا� تعدينية كهربائية تقنيا� تعدينية +خر< للعمليا�. �لوحد�� �لX يشملها هذ� �لقسم تصنع +يضU سبائك �ا خصائص 
 gُيستخد ،Tشكل +عمد Tً5يأخذ عا pلتنقية، �لذ�متميّزT بإ5خا6 عناصر كيميائية +خر< مع فلز�� نقية. ناتج عمليX �لصهر 
Y عمليا� �لدلفنة �لســــحب �لبثق لصنع �لصفائح + �لشــــر�ئط + �لقضبا� + �ألســــيا� + �ألســــال¯، + شكل ُصها%T لُصنع 

�ملسبوكا� �ملنتجا� �لفلزية �ألساسية �ألخر<.
ُصنع �حلديد ��لُصلب �لقاعديني271

ُصنع �حلديد �لُصلب �لقاعديني2710
هذj �لفئة تشمل:

تشغيل �ألفر�� ��� �لوهج �لّالفح ©وال� �لُصلب معامل �لدلفنة Mمتاg �لتجهيز  -
MنتاL �حلديد غ� �ملصقو6 �حلديد �لزهر �ملر�Y p شكل حديد غ� مصقو6 + ُكتل + بأشكا6 +ّلية +خر<  -

MنتاL �لسبائك �حلديدية  -
MنتاL منتجا� نصف �ّهزT من �حلديد + �لصلب غ� �لسبائكي  -

+شــــكا6 +ّليــــة +خــــر< منتجا� نصــــف ُمجّهزT مــــن �لصلب غــــ� �لقابل للصــــد+ + +نــــو�^ +خر< من  Tعمــــد+ LنتــــاM  -
صلب �لسبائك

MنتاL �لز�يا �ألشكا6 �ملقاطع من �لصلب غ� �لقابل للصد+ + من +نو�^ صلب سبائكي +خر<  -
MنتاL �لقضبا� �ألسيا� من �لصلب غ� �لقابل للصد+ + من +نو�^ صلب سبائكي +خر<  -

MنتاL منتجا� بالدلفنة �ملنبسطة من �حلديد + �لُصلب غ� �لسبائكي  -
MنتاL �لز�يا �ألشكا6 �ملقاطع من �حلديد + �لصلب غ� �لسبائكي  -

MنتاL �لقضبا� �ألسيا� من �حلديد + �لصلب غ� �لسبائكي  -
MنتاL %كائز من �لصفائح  -

MنتاL مو�5 قضبا� �لسكك �حلديدية (قضبا� غ� ُمجّمعة)  -
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pلصلب مصبوبة بالطر5 �ملركز� ُصنع +نابيب من �حلديد �لزهر +نابيب من �لزهر +  -
صال� مــــن �لصلب �ملصبو. يتم توصيلها ُصنــــع صــــال� من �حلديد �لزهــــر: صال� غ� لّينة لّينة من �حلديد �لزهر،   -
بالقلوظة بالنســــبة للوصال� �ملقلوظة + بالتالمس بالنســــبة للوصال� �ملجّوفة+ بالربط مبســــام� بالنســــبة للوصال� ��� 

�لفلنشا�
 ُصنع �ألنابيب غ� �مللحومة عن طريق �لدلفنة على �لساخن + �لبثق على �لساخن + �لسحب على �لساخن + بالسحب على �لبا5% +  -

�لدلفنة على �لبا5%
 بالتشــــكيل �لسحب على �لبا5%، + بالتشكيل + ،gلّلحا�ُصنع �ألنابيب �مللحومة بالتشــــكيل على �لبا5% + على �لســــاخن   -

على �لساخن �لتصغ�
ُصنع صال� �ألنابيب �لصلب:  -

�لشفا� �ملفلطحة �لشفا� �ملزT5 بأطو�v من �لصلب ُمشّكلة بالتطريق  •
صال� من �لصلب ملحومة بالتناكب  •

صال� +خر< من �لصلبصال� ملولبة   •
ُصنع قضبا� + قطاعا� من �لصلب بالسحب على �لبا5% + �لتجليخ + �لتقش�  -

ُصنع �لقطاعا� �ملفتوحة بالتشكيل �لتد%Ëي على ماكينة �لدلفنة + بطي منتجا� �لصلب �ملصنوعة بالدلفنة �ملنبسطة  -
ُصنع +سال¯ �لصلب بالسحب + �ملّط على �لبا5%  -

MنتــــاL �حلديــــد �ُحلبيبـي مســــحوv �حلديد؛ MنتاL �حلديد بد%جة نقاT غ� عا5ية عن طريــــق �لتحليل �لكهربائي + عمليا�   -
كيميائية +خر<

هذ* �لفئة ال تشمل:
36 ÁM 28 gلصب �ملتعلقة بصنع �ملنتجا� �ملعدنية، �نظر �ألقسا� عمليا� �لتطريق +  -

ُصنع �لفلز�� �لثمينة �غ\ �حلديدية �لقاعدية272
ُصنع �لفلز�� �لثمينة غ� �حلديدية �لقاعدية2720

هذj �لفئة تشمل:
MنتاL �لفلز�� �لثمينة �لقاعدية:  -

T5خلر�تنقية �لفلز�� �لثمينة غ� �ملشّكلة + �ملشّكلة: �لذهب �لفضة �لبالتني غ�ها، من �لُركا&  LنتاM  •
MنتاL سبائك �لفلز�� �لثمينة  -

MنتاL منتجا� نصف ُمصّنعة من �لفلز�� �لثمينة  -
MنتاL �لفضة �ملدلفنة Y فلز�� قاعدية  -

MنتاL �لذهب �ملدلفن Y فلز�� قاعدية + Y �لفضة  -
MنتاL �لبالتني فلز�� �موعة �لبالتني مدلفنة Y �لذهب + �لفضة + Y فلز�� قاعدية  -

MنتاL �أللومنيوg من �أللومينا  -
MنتاL �أللومنيوg من تنقية �لفا� %كاg �أللومنيوg بالتحليل �لكهربائي  -

gسبائك �أللومنيو LنتاM  -
تصنيع �أللومنيوg تصنيعU غ� كامل  -

MنتاL �لرصا¬ �لزنك �لقصدير من �لركا&��  -
MنتاL �لرصا¬ �لزنك �لقصدير من تنقية �لفا� %كاg �لرصا¬ �لزنك �لقصدير بالتحليل �لكهربائي  -

MنتاL سبائك �لرصا¬ �لزنك �لقصدير  -
تصنيع �لرصا¬ �لزنك �لقصدير تصنيعU غ� كامل  -

MنتاL �لنحاq من �لركا&��  -
MنتاL �لنحاq من تنقية �لفا� %كاg �لنحاq بالتحليل �لكهربائي  -

qسبائك �لنحا LنتاM  -
ُصنع +سال¯ + شر�ئح �ملصهر��  -
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تصنيع �لنحاq تصنيعU غ� كامل  -
�ملنغنيز �لنيكل، غ�ها، من �لركا&�� + �ألكاسيد gMنتاL �لكر  -

�ملنغنيز �لنيكل، غ�ها، بالتحليل �لكهربائي  g�ملنغنيز �لنيكل، غ�ها، من تنقية �لفا� %كاما� �لكر gMنتاL �لكر  -
sإلحر�% �أللومي�

�ملنغنيز �لنيكل غ�ها gMنتاL سبائك �لكر  -
�ملنغنيز �لنيكل، غ�ها، تصنيعU غ� كامل gتصنيع �لكر  -

MنتاL خالئط ك�يتيدية مصهو%T من �لنيكل  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

ُصنع +سال¯ من هذj �لفلز�� بالسحب  -
MنتاL +كسيد �أللومنيوg (�أللومينا)  -

gلتغليف �ملصنو^ من �أللومنيو� v% LنتاM  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع +ظر� �لساعا� من �لفلز�� �لثمينة، �نظر 3330  -
ُصنع �وهر�� من �لفلز�� �لثمينة، �نظر 3691  -

36 ÁM 28 gلصب �ملتعلقة بصنع �ملنتجا� �لفلزية، �نظر �ألقسا� عمليا� �لتشكيل +  -
2733eسبك �ملعا

هذj �ملجموعة تشمل:
مسبوكا� �تلفة ُمنتجة ألطر�� ثالثة فقU للمو�صفا� �لX حّد5ִדا Tُصنع منتجا� نصف ُمجّهز  -

هذ* �ֱדموعة ال تشمل:
ُصنع منتجا� مســــبوكة ُمجّهزT، مثل �ملو�ســــ� �لبنو5 ��� �لصلة ֲדا، �نظر 2710؛ �لغّاليا� +جهزT �لت�يد باإلشــــعا^   -

(�لر5يات���)، �نظر 2812؛ �ألصنا� �ملنـزلية �ملسبوكة، �نظر 2899؛ غ� �لك
سبك �حلديد �لصلب2731

هذj �لفئة تشمل +نشطة مسابك �حلديد �لصلب.
هذj �لفئة تشمل:

سبك منتجا� �حلديد شبه تامة �لُصنع  -
p5سبك مسبوكا� من �حلديد �لزهر �لرما  -

pسبك مسبوكا� من �حلديد �جلر�فيX �لشبه كر  -
^سبك منتجا� من �حلديد �لزهر �ملطا  -

سبك منتجا� نصف ُمجّهزT من �حلديد �لصلب  -
سبك مسبوكا� من �لصلب  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
36 ÁM 27 gعمليا� �لسبك �ملرتبطة بصنع �ملنتجا� �لفلزية، �نظر �ألقسا  -

سبك �ملعا�5 غ� �حلديدية2732
هذj �لفئة تشمل:

 �لزنك + غ�ها+ gلتيتانيو�  �ملنغنيز ++ gسبك منتجا� شبه تامة �لصنع من �أللومنيو  -
سبك مسبوكا� من �ملعا�5 �خلفيفة  -
سبك مسبوكا� من �ملعا�5 �لثقيلة  -
سبك مسبوكا� من �ملعا�5 �لثمينة  -

سبك مسبوكا� معدنية غ� حديدية بالقو�لب  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

36 ÁM 27 gعمليا� �لسبك �ملرتبطة بصنع �ملنتجا� �ملعدنية، �نظر �ألقسا  -
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ُصنع منتجا� �ملعا3e �ملشّكلة، باستثنا� �ملاكينا� ��ملعد��28
 Tً5هي منتجا� �ا عاY حــــني +� �لقســــم 28 يتنــــا6 ُصنع منتجا� �ملعا�5 ”�لصــــر�“ (مثل �ألجز�{ �ألعية ��يــــاكل)، 
ظيفــــة ”�ســــتاتيكية“ غ� حركية، فإ� �ألقســــاÁM 29 g 36 تتعلق بتكوينا� + جتميعا� من هــــذj �ملنتجا� �ملعدنية (مع مو�5 
+خر< Y بعض �ألحيا�) Ñيث تشــــّكل حد�� +كثر تعقيدµ تعمل بأجز�{ متحركة ما Å تكن حد�� كهربائية + Mلكترنية 

 ضوئية خالصة+
ُصنع �ملنتجا� �ملعدنية �إلنشائية ��لصها�يج ��خلز�نا� �مّولد�� ~ا� �ملا�281

ُصنع �ملنتجا� �ملعدنية �إلنشائية2811
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع �ُألطر + ��ياكل �ملعدنية ألعما6 �لتشييد +جز�{ منها (+بر�L، صو�%p، مسنما�، جسو%، ما ÁM �لك)  -
ُصنع ُ+طر صناعية من �ملعا�5 (ُ+طر لألفر�� �لّالفحة، معد�� �لرفع �ملنالة، ما ÁM �لك)  -

:Uُصنع �ملبا� سابقة �لتجهيز من �ملعا�5 +ساس  -
�ألكو�� �لX تقاY g �ملو�قع، عناصر �ملعا%� �ملكّونة من +جز�{، ما ÁM �لك  •

ُصنع +بو�. نو�فذ معدنية ُ+ُطرها +غطية متحركة بو�با�  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع +جز�{ للمر�جل �لبحرية + مر�جل توليد �لطاقة، �نظر 2813  -
ُصنع �لتركيبا� �ملجّمعة خلطوk �لسكك �حلديدية، �نظر 2899  -

ُصنع +جز�{ �لسفن، �نظر 3511  -
ُصنع �لصها%يج �خلّز�نا� �ألعية من �ملعا2812�5

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع �خلّز�نا� �لصها%يج �ألعية �ملعدنية من �ألنو�^ �لX ُترّكب عاTً5 للتخزين + �لُصنع  -

 �ملسّيل+ kعية �ملعدنية للغا& �ملضغوُصنع �أل  -
ُصنع �ملر�جل +جهزT �لت�يد باإلشعا^ (�لر�5يات���) �ملستخدمة Y �لتدفئة �ملركزية  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �ألعية �ل��ميل �لُعلب �لدال{ �لصنا5يق �ملعدنية، ما Mليها، من �ألنو�^ �لX تســــتخدg عاTً5 حلمل �لســــلع تعبئتها   -

(بغض �لنظر عن �حلجم)، �نظر 2899
ُصنع +عية �لنقل، �نظر 3420  -

ُصنع مولد�� Ôا% �ملا{ باستثنا{ مر�جل �لتدفئة �ملركزية باملياj �لساخنة2813
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع مولد�� Ôا% �ملا{ + غ�j من +نو�^ �لبخا%  -
ُصنع معد�� Mضافية الستخد�مها مع مولد�� Ôا% �ملا{:  -

مكثفا�، موفر�� �لطاقة، مر�جل �ملياj �ملسّعرT (شديدT �لسخونة)، +جهزB Tع تركيم �لبخا%  •
ُصنع �ملفاعال� �لنوية باستثنا{ +جهزT فصل �لنظائر �ملشّعة  -

ُصنع +جز�{ للمر�جل �لبحرية + مر�جل توليد �لطاقة  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع مر�جل ُمشّععا� �لتدفئة �ملركزية باملياj �لساخنة، �نظر 2812  -
ُصنع �موعا� �لتو%بينا� �لبخا%ية، �نظر 2911  -

ُصنع +جهزT فصل �لنظائر �ملشّعة، �نظر 2929  -
2893eنشطة خدما� تشكيل �ملعا
ُصنع منتجا� �ملعا3e �ملشّكلة �ألخر[؛ 

�لكبس �لسبك �لدلفنة؛ ميتالو%جيا �ملساحيق2891 vتشكيل �ملعا�5 بالطْر
هذj �لفئة تشمل:

�لكبس �لسبك �لدلفنة vتشكيل �ملعا�5 بالطْر  -
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 ميتالو%جيا �ملســــاحيق: MنتاL +شــــيا{ معدنية من �ملســــاحيق �ملعدنية بشــــكل مباشــــر عن طريق �ملعاجلة باحلر�%�) Tلتلبيد( +  -
حتت ضغط

هذ* �لفئة ال تشمل:
MنتاL �ملساحيق �ملعدنية، �نظر 2710، 2720  -

معاجلة طلي �ملعا�5؛ ��ندسة �مليكانيكية �لعامة نظ� %سم + على +ساq عقد2892
هذj �لفئة تشمل:

عمليا� �لطال{ + �ملعاجلة بالطريقة �ألنو5ية، غ� �لك، للمعا�5  -
�ملعاجلة �حلر�%ية للمعا�5  -

 �لتنظيف للمعا�5+ %�عا{ 5ّ Y لصقل� M&�لة �ألشيا{ �لعالقة + �لتنظيف بالسفح �لرملي +  -
�لتلوين + �حلفر + �لطبع للمعا�5  -

طال{ �ملعا�5 مباT5 الفلزية:  -
�لطال{ بالبالستيك + �ملينا + �لّلك، + غ� �لك  •

تقسية �ملعا�5 + صقلها  -
�لتجويف، �خلر�طة، �لتفريز، �لتفتيت، �لقشط، �لتجليخ بالتحضني، ضبط �لثقو.، �لتسوية، �لنشر، �لتجليخ، �لسن، �لتلميع،   -

�للحاg، �جلد6، غ� �لك، لقطع �ملعا�5 �ملشّكلة
قْطع �ملعا�5 �لكتابة عليها بو�سطة +شعة �لليز%  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
5لفنة �ملعا�5 �لثمينة مع �ملعا�5 �لقاعدية + �ملعا�5 �ألخر<، �نظر 2720  -

خدما� �لنقش باحلفر +ثنا{ �نتظا% �لعميل، �نظر 5260  -
ُصنع +5�� �لقْطع �لعد5 �ليدية �أل5�� �ملعدنية �لعامة2893

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع +5�� �لقْطع �ملنـزلية، مثل �لسكاكني �لشو¯ �ملالعق غ�ها  -

ُصنع +صنا� +خر< من +5�� �لقطع:  -
سو�ط� �لشْق �لقطع  •

شفر�� �حلالقة نصاُلها  •
�ملقصا� مشابك �لشعر  •

ُصنع �لسكاكني نصا6 �لقْطع للماكينا� + لألجهزT �مليكانيكية  -
ُصنع �لُعد5 �ليدية، مثل �لزّ%�5يا� �ملفكا� غ�ها  -

ُصنع �لُعد5 �ليدية �لز%�عية �لX ال تعمل بالطاقة  -
ُصنع �ملناش� نصا6 �ملناش�، مبا فيها نصا6 �ملناش� �لد�ئرية نصا6 �ملناش� �لX ُتد�% باجلنـزير  -

ُصنع قطع تبديل للُعد5 �ليدية سو�{ كانت تعمل بالطاقة + Å تكن، + للُعد5 �آللية: +5�� �حلفر، �ملثاقب، قو�لب �لصب،   -
ُعد5 �لتفريز

ُصنع +5�� �حلد�T5: �ألكو�% �لسنا5ين غ�ها  -
ُصنع �ملناجل �لُقمط  -

�ملشابك، �ألقفا6، �ملفاتيح، �ملفّصال� ما شاֲדها، �خلر5�� �ملعدنية للمبا� �ألثا� �ملركبا�، ما ÁM �لك  -
ُصنع �لقطلسا� �لسيو� �حلر�. ما ÁM �لك  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
 ��5+ ما ÁM �لك) + ،Tلكب�� vلطاســــا�، �ألطبا�) Tطقم �ملائد+ ُصنــــع �أل�� �ملجّوفــــة (�ألعية �لغاليا� غ�ها)، +  -

�ملائدT (�ألطباv، صحو� �لفناجني، ما ÁM �لك)، �نظر 2899
ُصنع �أل5�� �ليدية �لX تعمل بالطاقة، �نظر 2922  -

ُصنع +5�� �ملائدT من معا�5 �ينة، �نظر 3691  -
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ُصنع منتجا� �ملعا�5 �ملشّكلة �ألخر< غ� �ملصنفة Y موضع �خر2899
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع ُسُطل ُعلب بر�ميل 5ال{ صنا5يق  -
ُصنع ُعلب صفيح ُعلب معدنية للمنتجا� �لغذ�ئية، +نابيب صنا5يق قابلة للطي  -

ُصنع 5�ليب معدنية  -
+صنا� مماثلة Tشرطة مضّفر+ُصنع كابال� معدنية   -

ُصنع كابال� معدنية غ� معزلة + كابال� معزلة غ� قابلة لالستخد�g كموصال� للكهربا{  -
ُصنع +صنا� مصنوعة من �ألسال¯: سلك شائك، سياL، شبكيا�، شبا¯، قما�، ما ÁM �لك  -

ُصنع مسام� 5بابيس  -
حلقا� منتجا� مماثلة غ� ملولبة gُصنع مسام� برشا  -

ُصنع منتجا� ماكينا� �للولبة  -
مسام� ملولبة صو�ميل منتجا� ملولبة مماثلة Öُصنع مسام� قال  -

ُصنع نو�بض (&ن�كا�) (خال� نو�بض ساعا� �ليد):  -
نو�بض %قية، نو�بض لولبية، نو�بض قضيبية �لتو�ئية  •

صفائح للزن�كا�  •
ُصنع �لسالسل، خال� سالسل نقل �حلركة  -

ُصنع +صنا� منـزلية معدنية:  -
5�� �ملائدT: �ألطباv، صحو� �لفناجني، ما ÁM �لك+  •

ما ÁM �لك ،(pلشا� + Tغّاليا� (للقهو ،%�� ُمجّوفة: قد+  •
ما ÁM �لك ،Tلكب�� vلطاسا�، �ألطبا� :Tطقم �ملائد+  •

 Y �ملطبخ+ Tعلى �ملائد gُتستخد Xغ� �لكهربائية �ألخر< �ل ���أل�� ��� �ملقابض طاسا� �لتحم� �أل  •
�للو�&g �ليدية �لصغ�T �لX ُتستخدY g �ملطبخ Tألجهز�  •
�للو�&g �ليدية �لصغ�T �لX ُتستخدY g �ملطبخ Tألجهز�  •

لبا��5 جلي �ملعا�5  •
+حو�� غسيل +صنا� مماثلة ��ُصنع �حلماما� +حو�� غسيل �أل  -

ُصنع سلع معدنية الستعما6 �ملكاتب، باستثنا{ �ألثا�  -
ُصنع �خلز�ئن، �لصنا5يق �ملتينة، �ألبو�. �ملصّفحة، ما ÁM �لك  -

ُصنع +صنا� معدنية �تلفة:  -
%فاصا� �لسفن %يشها  •

�ملر�سي  •
qألجر��  •

تركيبا� خطوk �لسكك �حلديدية �ملجّمعة  •
+غطية %+q معدنية للسالمة  •

�لقو�مط �ألبزميا� �خلطاطيف  •
�لالفتا�  •

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �لصها%يج �خلّز�نا�، �نظر 2812  -

ُصنع �لسيو� �حلر�.، �نظر 2893  -
ُصنع سالسل نقل �حلركة، �نظر 2913  -

ُصنع �ألسال¯ �لكابال� لنقل �لطاقة �لكهربائية، �نظر 3130  -
ُصنع نو�بض �لساعا� + ساعا� �ليد، �نظر 3330  -
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ُصنع �ألثا� �ملعد�، �نظر 3610  -
ُصنع +5�� �لرياضة، �نظر 3693  -

ُصنع �أللعا. �لُلعب، �نظر 3694  -
ُصنع �آلال� ��ملعّد�� غ\ �ملصّنفة < موضع aخر29

 �لX تؤp5 عمليا� + ،Uحر�%ي + Uتعمل بشكل مستقل عن �ملو�5 سو�ً{ ميكانيكي Xملعد�� �ل�هذ� �لقسم يغطي ُصنع �آلال� 
تؤثر ֲדا +ية +جز�{ +ّلية  Tُتنتج قــــو Xلتعبئة) مبا يشــــمل مكّوناִדا �مليكانيكية �ل� علــــى �ملــــو�5 (مثــــل �ملنالة + �لرّ� + �لو&� +
سائل ُتحمل باليد بغض �لنظر عما ��M كانت هذj �لوسائل  ُصّنعت بشكل خا¬. هذj �لفئة تشمل سائل ثابتة متحركة +
قد ُصّممت لالســــتخد�Y g �اال� �لصناعة، + �ملبا� ��ندســــة �ملدنية، + �لز%�عة، + لالســــتخد�ما� �حلربية �ملنـزلية. ُصنع 

�ألسلحة �ملعد�� �خلاصة لنقل �لركا. + �لبضائع �5خل +ماكن �ا حد5 معّينة يشمله +يضU هذ� �لقسم.
�الختبا%،  qمعد�� �لقياُصنع منتجا� معدنية لالستخد�g �لعاg (�لقسم 28)، +جهزT �لتحكم �لتابعة، معد�� �حلو�سيب، 
�ملركبــــا� ��� �ملحركا� �لX ُتســــتخدY g +غر�� عامة  33) ÁM 30 gلتحكــــم فيها (�ألقســــا�+جهــــزT تو&يــــع �لكهربــــا{ 

(�لقسما� 34 35) ال يشمله هذ� �لقسم.
�لقســــم 29 مييّــــز بــــني ُصنــــع �آلال� �ملكّونــــا� �لــــX ُتســــتخدY g +غر�� عامــــة تلك �لX ُتســــتخدY g تطبيقــــا� خاصة 

تشمل ُصنع:
�ملحركا� بأنو�عها (خال� �ملحركا� �لكهربائية)، �لتو%بينا�، �ملضخا�، �لضو�غط، �لصماما�، +جهزT نقل �حلركة  -

�ألفــــر��، �ملو�قــــد، معد�� �لرفع �ملنالة، معد�� �لت�يد �لتهوية، �آلال� �ألخر< �لX ُتســــتخدY g �ألغر�� �لعامة (مثل   -
(jمعد�� تنقية �مليامعد�� �لتغليف �ال� �لو&� 

�آلال� �لز%�عية، �لُعد5 �آللية، �آلال� �لX ُتســــتخدY g +غر�� صناعية ©ّدT5 +خر< (مثل MنتاL �ملعا�5، + �لبنا{ ��ندســــة   -
�ملو�5 �ملطبوعة �ملنتجا� �للد�ئنية �ملطاطية) v%لو��ملدنية، + �لتعدين، + صنع �ملو�5 �لغذ�ئية �ملنسوجا� 

�ألسلحة �لذخائر  -
�ألجهزT �ملنـزلية (�لكهربائية غ� �لكهربائية)  -

ُصنع �آلال� �ملتعدBe �ألغر�291%
ُصنع �ملحركا� �لتو%بينا� باستثنا{ ©ركا� �لطائر�� �لسيا%�� �لد%�جا� �لبخا%ية2911

هذj �لفئة تشمل:
ُصنــــع ©ــــركا� �الحتر�v �لد�خلــــي ��� �ملكابس، +جز�ئهــــا، Ôال� ©ركا� �لســــيا%�� �لطائر�� ©ــــركا� �لدفع   -

T%��� �لد
�ملحركا� �لبحرية  •

©ركا� قاطر�� �لسكك �حلديدية  •
ُصنع �لتو%بينا� +جز�ئها:  -

تو%بينا� تعمل ببخا% �ملا{ تو%بينا� تعمل بأÔرT +خر<  •
منّظماִדا jفع �مليا% Tليب تعمل بقو�5تو%بينا�   •

تو%بينا� غا&ية خال� �ملحركا� �لتو%بينية �لنّفاثة + �ملرحية �ملخصصة لالستخد�Y g �لطائر��  •
ُصنع �موعا� �لتو%بينا� �ملر�جل  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع حد�� توليد �لكهربا{، �نظر 3110  -

ُصنع �ملعّد�� �ملكونا� �لكهربائية للمحركا� ��� �الحتر�v �لد�خلي، �نظر 3190  -
ُصنع ©ركا� �ملركبا� + �لطائر�� + ©ركا� �لدفع ��� �لد%T، �نظر 3410، 3530، 3591  -

ُصنع �ملحركا� �لتو%بينية �لنّفاثة + �ملرحية، �نظر 3530  -
ُصنع �ملضخا� �لضو�غط �حلنفيا� �لصماما�2912

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع مضخا� هو�{ + مضخا� تفريغ هو�{، +ضو�غط هو�{ + غا&�� +خر<  -
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qها& قيا· ،T5 غ� مزّ+ ،T5صنع مضخا� للسو�ئل مزّ  -
قــــو5 للمركبا�، ُصنــــع مضخــــا� ُمصّممــــة للتركيب Y �ملحــــركا� ��� �الحتــــر�v �لد�خلي: مضخــــا� &يت ما{   -

غ� �لك
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

kركا� تعمل با�و�{ �ملضغو©ُصنع معد�� تعمل بطاقة �ملو�ئع   -
ُصنع حنفيا� ©ابس صناعية مبا يشمل �لصماما� �ملنّظمة حنفيا� �لسحب  -

ُصنع حنفيا� ©ابس لأل5�� �لصحية  -
ُصنع حنفيا� ©ابس للتسخني  -

ُصنع مضخا� يدية  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

 من مو�5 خزفية، �نظر 2519، 2610، 2691+ Lمن �لزجا ُصنع صماما� من �ملطاk �ملفلكن غ� �ملصّلد +  -
ُصنع معد�� نقل �حلركة، �نظر 2913  -

ُصنع �ملر�f �ملنـزلية، �نظر 2930  -
ُصنع صماما� �لسحب �لعاg5 للمحركا� ��� �الحتر�v �لد�خلي، �نظر 3430، 3530  -

+جهزT �لتعشيق نقل �حلركة2913 qُصنع �ملحامل �لتر
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع ©امل كر�� ©امل 5لفينية +جز�{ منها  -
ُصنع معد�� نقل �لقوT �مليكانيكية:  -

+�%^ �لتدير لنقل �حلركة: +عمدT%�5M T �لكاما�، �ألعمدT �ملرفقية، +�%^ �لتدير، ما ÁM �لك Tألعمد�  •
+غطية �ملحامل كر�سي �لتحميل �لعا5ية  •

+جهزT تغي� �لسرعة �ألخر< q+جهزT �لتعشيق علب �لتر qُصنع �لتر  -
ُصنع �ملعّشقا� (�لكلتشا�) قا%نا� �حلركة  -

ُصنع �لد�ليب �ملنظمة للحركة (�حلّد�فا�) �لبكر��  -
ُصنع سالسل صل مفصلية  -

ُصنع سالسل نقل �حلركة  -
ُصنع معد�� نقل �حلركة ��يد%ليكية  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع سالسل +خر<، �نظر 2899  -

ُصنع معشقا� (كلتشا�) كهربائية مغناطيسية، �نظر 3190  -
35ُصنع �لتجميعا� �لفرعية ملعد�� نقل �لقوT �لX ُتعت� من +جز�{ �لسيا%�� + �لطائر��، �نظر �لقسمني 34   -

ُصنع �ألفر�� +فر�� �لصهر مو�قد +فر�� �لصهر2914
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع +فر�� صهر +فر�� كهربائية +فر�� صهر +فر�� +خر< للصناعة للمخت���، مبا يشمل +فر�� �لترميد  -
صنع �ملو�قد  -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
ُصنع ّقا��5 �لية شبكا� مصّبعا� �لية مفّرغا� %ما5 �لية، ما ÁM �لك  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �ففا� &%�عية، �نظر 2925  -

ُصنع +فر�� �ملخابز، �نظر 2925  -
 �لو%v �ملقّو<، �نظر 2929+ v%لو� + v%عجائن �لو ُصنع �ّففا� �خلشب +  -

ُصنع �ألفر�� �ملنـزلية، �نظر 2930  -
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ُصنع +عية �لتعقيم �لطبية + �جلر�حية + �ملخت�ية، �نظر 3311  -
ُصنع معد�� �لرفع �ملنالة2915

هذj �لفئة تشمل:
 بالطاقة:+ Uيُصنع ماكينا� �لرفع + �ملنالة + �لتحميل + �لتفريغ �لX تعمل يد  -

�فع سيا%��%�فع ترسية، %حويا�، %بكر�� �ال� %فع،   •
ما ÁM �لك ،Tفع، هياكل %فع متحركة، حامال� متباعد�+بر�L حفر، %  •

ســــيا%�� نقل ســــو�{ كانت مزT5 مبعد�� %فع + منالة + Å تكن، ســــو�{ كانت ��تية �حلركة + Å تكن، من �لنو^   •
�ملستخدY g �ملصانع

بوتا� صناعية ُمصّممة خصيصU لعمليا� �لرفع �ملنالة �لتحميل �لتفريغ%معد�� حتريك ميكانيكية   •
ُصنع �لناقال� �لتليفريك، ما ÁM �لك  -

ُصنع �ملصاعد �لسالÅ �ملتحركة �ملّشايا� �ملتحركة  -
ُصنع �ألجز�{ �ملخّصصة ملعد�� �لرفع �ملنالة  -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
صيانة �ملصاعد �لسالÅ �ملتحركة  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �ملصاعد �لناقال� ��� �حلركة �ملستمرT �ملخّصصة لالستخد�g حتت �أل%�، �نظر 2924  -

ُصنع �ملجا%� �حلّفا%�� +جهزT جتميل �ملجا%�، �نظر 2929  -
ُصنع �لربوتا� �لصناعية لالستخد�ما� �ملتعدT5، �نظر 2929  -

نا� �لسكك �حلديدية �ألنا� �ملرّكبة على سيا%�� نقل، �نظر 3511، 3520+ُصنع �ألنا� �لعائمة   -
تركيب +جهزT �لرفع �ملصاعد، �نظر 4530  -

ُصنع �آلال� �ألخر< �ملتعدT5 �ألغر��2919
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع معد�� �لت�يد + �لتجميد �لصناعية مبا Y �لك جتميعا� �ملكونا� �لرئيسية  -
ُصنع +جهزT تكييف ��و�{ مبا Y �لك �ألجهزT �خلاصة بالسيا%��  -

ُصنع �ملر�f غ� �ملنـزلية  -
ُصنع �ال� &� (خال� �ملو�&ين �ملخت�ية �حلّساسة):  -

غ� �لك ،��&مو�&ين �ملنا&6 �حلو�نيت، مو�&ين مبنّصا�، مو�&ين للو&� �ملستمر، قبانا� �لشاحنا�، +  •
ُصنع �ال� +جهزT لترشيح �لسو�ئل + تنقيتها  -

ُصنع معد�� لقذ� + نشر + %� �لسو�ئل + �ملساحيق:  -
مسدسا� �لر�، معد�� Mطفا{ �حلريق، �ال� �لسفع بالرما6، �ال� �لتنظيف بالبخا%، غ� �لك  •

:g&ْ%ُصنع �ال� تعبئة   -
 �خلتم + �لسّد + لصق �لعالما� �لتجا%ية + غ� �لك+ vإلغال� �ال� �لتعبئة +  •

ُصنع �ال� لتنظيف + جتفيف �لقو�%ير لتهوية �ملشربا�  -
صنع حد�� للتقط� + �لتكرير ملصاY �لنفط �لصناعا� �لكيميائية صناعا� �ملشربا� غ� �لك  -

ُصنع �ملبا5ال� �حلر�%ية  -
ُصنع �ال� إلسالة ��و�{ + �لغا&  -

ُصنع مّولد�� �لغا&  -
(Lلزجا�ُصنع �ال� للصقل + غ�ها من �ال� �لدلفنة �سطو�ناִדا (باستثنا{ �ال� 5لفنة �ملعا�5   -

�ففا� �ملالبس) Tباستثنا{ فّر�&�� �لقشد) pطر5 مركز Tُصنع +جهز  -
T5طبقا� من نفس �ملا Tعد صال� مماثلة من �موعة من �ملو�5 +ُصنع حشايا   -
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ُصنع �آلال� �ألتوماتيكية لبيع �لسلع  -
ُصنع +جز�{ لآلال� ��� �ألغر�� �لعامة  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �ال� �لر� �لز%�عية، �نظر 2921  -

�سطو�نا� تلك �آلال�، �نظر 2923، 2929 Lلزجا� ُصنع �ال� 5لفنة �ملعا�5 +  -
ُصنع �ملجففا� �لز%�عية �ال� لترشيح، + تنقية، �ألغذية، �نظر 2925  -

ُصنع فّر�&�� �لقشدT، �نظر 2925  -
ُصنع �ّففا� �ملالبس �لصناعية، �نظر 2929  -

ُصنع معد�� �لت�يد + �لتجميد �ملنـزلية، �نظر 2930  -
ُصنع �ملر�f �ملنـزلية، �نظر 2930  -

ُصنع �ملو�&ين �حلّساسة، �نظر 3312  -
ُصنع �آلال� �ملتخصصة �لغر292%

ُصنع �آلال� �لز%�عية �ال� �حلر�جة2921
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع جر�%�� ُتستخدY g �لز%�عة �حلر�جة  -
(Tيتحكم فيها �ملشا) Tُصنع جر�%�� ُمشا  -

ُصنع �ال� قص �ألعشا.، تشمل قص �ألعشا. Y حد�ئق �ملنا&6  -
 �ملركبا� نصف �ملقطو%T �لز%�عية ��تية �لتحميل + ��تية �لتفريغ+ T%ُصنع �ملركبا� �ملقطو  -

 �لتسميد:+ qلغر� ُصنع �ال� &%�عية لتحض� �لتربة +  -
�ملحا%يث، ناشر�� �لسما5، معد�� �لبذ%، �ملْسلفا�، غ�ها  •

:q%لد�ُصنع �ال� �حلصد 
حّصا��5، 5ّ%�سا�، فّر�&��، غ�ها  •

ُصنع ماكينا� �حلْلب  -
ُصنع �ال� %� لالستخد�g �لز%�عي  -

ُصنع �ال� &%�عية متنوعة:  -
�ال� لتربية �لد�جن، �ال� لتربية �لنحل، معد�� إلعد�5 �لعلف، ما ÁM �لك  •

�ال� �لتنظيف �لفر& �لتصنيف للبيض �لفو�كه، ما ÁM �لك  •
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع �لعد5 �ليدية �لز%�عية �لX ال ُتد�% بالطاقة، �نظر 2893  -
ُصنع �لناقال� لالستخد�Y g �ملز%عة، �نظر 2915  -
ُصنع �لعد5 �ليدية �لX ُتد�% بالطاقة، �نظر 2922  -

ُصنع ّفر�&�� �لقشدT، �نظر 2925  -
 �حلبو. + �خلضر���، �نظر 2925+ %ُصنع �ال� لتنظيف + فر& + تصنيف �لبذ  -

ُصنع �جلر�%�� �ملستخدمة على �لطريق للمركبا� نصف �ملقطو%T، �نظر 3410  -
 �ملركبا� نصف �ملقطو%T �ملستخدمة على �لُطرv، �نظر 3420+ T%ُصنع �ملركبا� �ملقطو  -

ُصنع �لُعد5 �آللية2922
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع ُعد5 �لية لتشكيل �لفلز�� مو�5 +خر< (�خلشب، �لعظاg، �ألحجا%، �ملطاk �ملقّسي، �للد�ئن �لصلدT، �لزجاL �لبا5%،   -
ما ÁM �لك)، مبا يشــــمل �لُعد5 �آللية �لX تســــتخدg حزg �لليز%، + �ملوجا� فوv �لصوتية + �أل5�� �لقوســــية لتحض� 

�لبال&ما، + �لذبذبا� �ملغناطيسية، + غ� �لك
ُصنع ُعد5 �لية للخر�طة، �لثقب، �لتفريز، �لتشكيل، �لسحج، �لتفريغ، �لسن، ما ÁM �لك  -
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ُصنع ُعد5 �لية للتشكيل باخلتم + �لكبس  -
 �لكبس، ما ÁM �لك+ vساقطة، �ال� تشكيل بالطْر v%لية، مطاُصنع مكابس mرمي، مكابس هيد%لية، فو�صل هيد%  -

ُصنع ُنُضد متحركة + ُعد5 لولبة + �ال� لتشكيل �ألسال¯  -
 ،Tللد�ئن �لصلد�  �ملطاk �لصلد ++ gلعظا� ُصنع �ال� للتسم� + �لتدبيس + �لتغرية + �آلال� �لX ُتستخدg لتجميع �خلشب + �لفلني +  -

 ما ÁM �لك+
 �لقصدير تعمل بالغا& + �لكهربا{+ qلنحا� ُصنع �ال� للحاg �لفوال� +  -

k5فع با�و�{ �ملضغو ��� ُصنع ُعد5 يدية مبحر¯ كهربائي + غ� كهربائي مندمج ֲדا +  -
�%T، مناشــــ� سلســــلية، �ال� بــــْر5، ماكينا� بر¦ة، قاطعــــا� لأللو�f �ملعدنية، ّ5 gحّفا%�� صْد ،T%�ُصنــــع حّفــــا%�� 5ّ  -

ما ÁM �لك
ما ÁM �لك Òخلشب �ُحلبي� fُصنع مكابس لتصنيع +لو�  -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
q �لتقسيم ملحقا� خاصة +خر< للُعد5 �آللية°%ُصنع +جز�{ لو�&g للُعد5 �آللية �ملد%جة +عالj: حو�مل �لشغل،   -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �لُعد5 �لقابلة للتبا65 بني �أل5�� �ليدية + �آللية (�ملثاقب، ُلقم �آلال�، �لقو�لب، �لُســــد���5، شــــفر�� �لتفريز، ُعد5   -

�خلر�طة، نصا6 �ملناش�، سكاكني �لقطع، ما ÁM �لك)، �نظر 2893
ُصنع �آلال� �ملستخدمة Y مصانع �لفلز�� + �ملسابك، �نظر 2923  -

ُصنع �ال� لعمليا� �لتعدين �ستغال6 �ملحاجر، �نظر 2924  -
ُصنع �ال� تستعمل Y �مليتالو%جيا2923

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع �ال� معد�� ملنالة �ملعا�5 �لساخنة:  -

©ّوال�، قو�لب سبك، مغا%� صب، �ال� صب  •
ُصنع ُمدلفنا� فلز�� �سطو�نا� �ذj �ملدلفنا�  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع ُنُضد متحركة، �نظر 2922  -

ُصنع صنا5يق تشكيل �لقو�لب �لقو�لب (باستثنا{ قو�لب �ألعمدT)، �نظر 2929  -
ُصنع �ال� تشكيل قو�لب �ملسابك، �نظر 2929  -

ُصنع �ال� لعمليا� �لتعدين �ستغال6 �ملحاجر �لتشييد2924
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع �لر�فعا� �لناقال� �لX تعمل بشكل مستمر لالستخد�g حتت �أل%�  -
ُصنع �ال� �لثقب �لقطع �حلفر فتح �ألنفاv (سو�{ كانت لالستخد�g حتت �أل%� + Å تكن)  -

ُصنع �ال� معاجلة �ملعا�5 بالفر& + �لغربلة + �لفصل + �لغسل + �لسحق، ما ÁM �لك  -
kملال�ُصنع خّالطا� �أل«نت   -

ُصنع �ال� نقل �ألتربة:  -
�جلّر�فا� (�لبلد&%��)، �جلّر�فا� �جلانبية، �ال� �لتمهيد، �ال� �لقشــــط، �ال� �لتسوية، �ملجا%� �مليكانيكية، �ا%�   •

�لتحميل �مليكانيكية، ما ÁM �لك
ُصنع �ال� v5 �لركائز �ال� �ســــتخر�جها، �ال� فر� �ملالk، �ال� فر� �لبيتومني، �ال� تشــــكيل سطح �خلرسانة، ما   -

ÁM �لك
ُصنع جر�%�� مّد �لسكك �حلديدية �جلر�%�� �ملستخدمة Y �لتشييد + �لتعدين  -

�جلّر�فا� �جلانبية ��%&ُصنع شفر�� �لبلد  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع معد�� �لرفع �ملنالة، �نظر 2915  -
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ُصنع �جلر�%�� �ألخر<، �نظر 2921، 3410  -
ُصنع �لُعد5 �آللية �ملستخدمة Y تشكيل �ألحجا%، مبا Y �لك �ال� شق �ألحجا% + فلجها، �نظر 2922  -

ُصنع عربا� خلط �خلرسانة، �نظر 3410  -
ُصنع �ال� جتهيز �ألغذية �ملشربا� �لتبغ2925

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع �ال� �لتجفيف �لز%�عية  -

ُصنع �آلال� �ملستخدمة Y صناعة �أللبا�:  -
Tفّر�&�� �لقشد  •

�ال� جتهيز �أللبا� (�ال� �انسة تشعيع)  •
(Tقولبة �لُزبد�ال� حتويل �أللبا� (�ال� خّض تشغيل   •

قْولبة مكابس)، ما ÁM �لك Lال� صناعة �ُجلنب (�ال� مز�  •
ُصنع �آلال� �ملستخدمة Y صناعة طحن �حلبو.:  -

 �حلبو. + �خلضــــر��� �لبقولية �ملّجففة (�ال� �لتذ%ية، ســــيو% �لنخل، + ،%�ال� لتنظيــــف + فــــر& + تصنيف �لبــــذ  •
ما ÁM �لك) ،Tلفر�&��، �ال� تنظيف �حلبو. بالفرشا�

�آلال� �ملستخدمة إلنتاL �لدقيق �جلريش ما ÁM �لك (�ملطاحن، �ال� تغذية، مناخل، �ال� تنظيف �لُنخالة، خّالطا�،   -
�ال� تقش� �أل%&، �ال� نز^ +غلفة حبو. �لبا&يال{)

�آلال� �ملماثلة مما ُيستخدY g صناعة �لنبيذ + ”�لسيد%“ + عصائر �لفو�كه، ما ÁM �لك q%ملها�ُصنع �ملعاصر   -
 �ملنتجا� �ملشاֲדة:+ Xإلسباغي� ُصنع �آلال� �ملخّصصة لالستعماY 6 صناعة �ملخابز + Y تصنيع �ملعكرنة +  -

+فــــر�� �ملخابــــز، خالطا� �لعجني، �ال� تقطيــــع �لعجني، �ال� قولبة �لعجني، �ال� تقطيع �لعجني ÁM شــــر�ئح، �ال�   •
تشكيل �لكعك، ما ÁM �لك

ُصنع �ال� معد�� لتجهيز �ألغذية �ملختلفة:  -
 + gلشــــيكوالتة؛ �ال� لصنع �لســــكر؛ �ال� ملصانع �خلمــــو%؛ �ال� جتهيز �للحو� + �ال� لُصنــــع �حللــــو< + �لكاكا  •
�لد�جــــن؛ �ال� إلعــــد�5 �لفو�كــــه + �جلو&يا� + �خلضــــر؛ �ال� إلعد�5 �أل«ا¯ + �ملحا%يــــا� + غ�ها من �ألغذية 

�لبحرية
�ال� للترشيح �لتنقية  •

�ال� +خر< مستخدمة Y �لتحض� �لصناعي + Y ُصنع �ألغذية + �ملشربا�  •
 �لزيو� �حليو�نية + �لنباتية+ gحتض� �لشحو ُصنع �ال� �ستخال¬ +  -

vلنشو� ُصنع �ال� لتحض� �لتبغ لصناعة �لسجائر + �لسيجا% + تبغ �لغليونا� + تبغ �ملضغ +  -
�ملطاعم v5لفنا� Y ُصنع �ال� لتحض� �ألغذية  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �ال� �لتعبئة �لتغليف �ال� �لو&�، �نظر 2919  -

 ���حلبو. �خلضر� %ُصنــــع �ال� تنظيــــف + فر& + تصنيف للبيض + للفو�كه + للمحاصيل �ألخر< (باســــتثنا{ �لبذ  -
�لبقولية �ملجّففة)، �نظر 2921

ُصنع �ال� MنتاL �ملنسوجا� �مللبوسا� �جللو29265
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع �ال� �لنسج:  -
ماكينا� حتض� �ألليا� + �ملو�5 + خيوk �لغز6 �لنسجية �الصطناعية + Mنتاجها + بثقها + قّصها  •

ماكينــــا� حتضــــ� �ألليــــا� �لنســــجية: �ال� حلج �لقطــــن، �ال� فتح فــــر5 حتميل �لبــــاال�، �ال� �لســــنفرT �ال�   •
فــــر� �لقطــــن، �ال� تنظيــــف �لصــــو�، �ال� كْربنة �لصو�، �ال� �لتمشــــيط، �ال� �لتمشــــيق، ُ+طر �لــــg�ْ �لنهائي، 

ما ÁM �لك
ماكينا� غز6  •
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ماكينا� حتض� خيوk �لغز6 �لنسجي: ماكينا� �حلّل �لّلف �ملاكينا� ��� �لصلة  •
ماكينا� �لنسج (�ألنو�6) مبا فيها �ألنو�6 �ليدية  •

ماكينا� �لتصن� (+شغا6 �لتريكو)  •
�لُتل �ملسّننا� (�لدنتيل) �ملّضفر�� غ�ها Tماكينا� لعمل �لشبا¯ �ملعّقد  •

ُصنع ماكينا� +جهزT مساعدT آلال� �لنسيج:  -
�ألقمشة �ملنقوشة، +قمشة �جلاكا%5، حركا� �إليقا� �ألتوماتيكي، �ليا� تغي� �ملكو¯، مر�5نا� حد�فا� للمر�5نا�،   •

غ� �لك
ُصنــــع �ال� لتجهيز �ألقمشــــة: �ال� غْســــل �ألقمشــــة �لنســــجية + قصرها + صباغتهــــا + ִדذيبها + جتهيزهــــا + تغطيتها   -

 تشريبها+
Uمسنن + Uمستقيم Uقصها قص ماكينا� لف �ألقمشة �لنسجية + حّلها + طيها +  •

ُصنع �ال� من �ألنو�^ �ملستعملة Y �ملغاسل:  -
ماكينا� �لكي، مبا Y �لك مكابس �لصهر  •

ماكينا� �لغْسل �لتنشيف �لتجا%ية  •
ماكينا� �لتنظيف على �لناشف  •

q ماكينا� �خلياطة Mبر ماكينا� �خلياطة (سو�ً{ كانت لالستخد�g �ملنـز� + Å تكن)°%ُصنع ماكينا� �خلياطة   -
 جتهيز �لّلبا5 + �ملو�5 غ� �ملنسوجة+ LنتاM ُصنع ماكينا�  -

ُصنع ماكينا� صناعة �جللو5:  -
�ال� حتض�، + 5باغة + تشغيل، �لصال6 + �جللو5 + �جللو5 �ملدبوغة  •

�ال� لُصنــــع �ألحذيــــة + إلصالحهــــا + لُصنــــع +صنــــا� +خر< مصنوعة مــــن �لصــــال6 + �جللو5 + �جللــــو5 �ملدبوغة   •
 �لفر�{+

هذ* �لفئة ال تشمل:
%v ُمقّو< الستخد�مها Y ماكينا� �جلاكا%، �نظر 2109 + v%ُصنع بطاقا� من   -

ُصنع ماكينا� �لكي من �لنو^ �لصاقل، �نظر 2912  -
ُصنع �ملاكينا� �ملستخدمة Y جتليد �لكتب، �نظر 2929  -

ُصنع �ال� طباعة �ملنسوجا�، �نظر 2929  -
ُصنع ماكينا� �لغْسل �لتنشيف �ملنـزلية، �نظر 2930  -

ُصنع �ألسلحة �لذخائر2927
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع 5ّبابا� غ�ها من �ملركبا� �حلربية  -
ُصنــــع �ألســــلحة �لثقيلــــة (�ملدفعيــــة، �ملد�فــــع �ملتحركــــة، +جهــــزM Tطــــالv �لصو�%يــــخ، مو�ســــ� Mطــــالv �لطو%بيــــد��،   -

�لرّشاشا� �لثقيلة)
ُصنع �ألسلحة �لصغ�T (�لغّد�%��، بناv5 �لر�، �لرّشاشا� �خلفيفة)  -

مسدسا� تعمل با�و�{ + �لغا& v5ُصنع بنا  -
ُصنع �لذخائر �حلربية  -

ُصنع �لقذ�ئف �لتسيا%ية �ملوّجهة �لعسكرية  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

ُصنع �ألسلحة �لنا%ية �لذخائر �لX ُتستخدg ألغر�� �لقنص + �لرياضة + �حلماية  -
�لطو%بيد�� gأللغا�ُصنع سائل تفج� مثل �لقنابل   -

هذ* �لفئة ال تشمل:
 �ملفّجر�� + +ضو�{ �إلشا%T، �نظر 2429+ fُصنع كبسوال� �لقْد  -

ُصنع �لقطلسا� �لسيو� �حلر�. ما ÁM �لك، �نظر 2893  -
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ُصنع �ملركبا� �ملصّفحة لنقل �أل%�v �لنقدية + �ألشيا{ �لثمينة، �نظر 3410  -
ُصنع �آلال� �ملتخصصة �لغر� �ألخر<2929

هذj �لفئة تشمل ُصنع �ال� ��� +غر�� خاصة غ� مصّنفة Y موضع �خر.
هذj �لفئة تشمل:

v%ُصنع �ال� لصناعة عجينة �لو  -
�لو%v �ملقّو< v%ُصنع �ال� لصناعة �لو  -

 �لو%v �ملقّو<+ v%لو� + v%عجينة �لو ُصنع �ال� لتجفيف �خلشب +  -
 �لو%v �ملقّو<+ v%صنا� من �لو+ Lُصنع �ال� إلنتا  -

ُصنع �ال� لتشغيل �ملطاk �للّين + �للد�ئن �للّينة + لُصنع منتجا� من هذj �ملو�5:  -
ماكينا� للبثق + لصب �لقو�لب + لُصنع �إلطا%�� ��و�ئية + لتجديد سطحها �خلا%جي، ماكينا� +خر< لصنع منتج ُمعّين من   •

 �للد�ئن+ kملطا�
ُصنع ماكينا� للطباعة لتجليد �لُكتب ماكينا� لألنشطة �لX تدعم �لطباعة، مبا Y �لك ماكينا� للطباعة على �ملنسوجا�   -

�ملو�5 �ألخر<
ُصنع صنا5يق قْولبة ألية ماT5؛ قو�عد �لقو�لب؛ قو�لب �لتشكيل؛ قو�لب للصب (Ôال� قو�لب صب �لُكتل �لفلزية)  -

لة، +نابيب +قطا. كهربائية جر�فيتية، طباشــــ� �لُســــُبو%��، قو�لب  ُصنع �ال� إلنتاL �لبالk، �آلجر، عجائن خزفية ُمشــــكّ  -
�لسبك، ما ÁM �لك

ُصنع �ال� لتصنيع +شباj �ملوّصال�  -
T5بوتا�“ صناعية لالستخد�ما� �ملتّعدُصنع ”%  -

ُصنع �ال� معد�� متنوعة خاصة:  -
�ال� جتميع �ملصابيح �لكهربائية + �إللكترنية، + �ألنابيب (�لصماما�)، + �لبصال� ��� �ألغلفة �لزجاجية  •

 �ألعية، + �ألليا� + �خليوk �لزجاجية، + لتشغيلها على �لساخن+ Lلزجا� Lال� إلنتا�  •
�ال� + +جهزT لفصل �لنظائر �ملشّعة  •

ُصنع �ال� جتفيف �ملالبس لألغر�� �لصناعية  •
هذ* �لفئة ال تشمل:

 �ال� تشغيل �لزجاL باµ5%، �نظر 2922+ Tللد�ئن �الصطناعية �لصلد� ُصنع �ال� + معد�� لتشغيل �ملطاk �لصلد +  -
ُصنع قو�لب صب �لُكتل �لفلزية ، �نظر 2923  -

ُصنع �ألجهزT �ملنـزلية، �نظر 2930  -
ُصنع �ال� �الستنسا� �لضوئي، غ�ها، �نظر 3000  -

ُصنع �ألجهزB �ملنـزلية غ\ �ملصّنفة < موضع aخر293
ُصنع �ألجهزT �ملنـزلية غ� �ملصّنفة Y موضع �خر2930

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع �ألجهزT �لكهربائية �ملنـزلية:  -

ثالجا� ُمجمد��، غســــاال� ُمجففا�، مكانس كهربائية، +جهــــزT تلميع �أل%ضية، +جهزT �لتخلص من �لفضال�،   •
 Tكهربائية للحالقة، فر�جني �ألســــنا� �لكهربائية، +جهز Tمطاحــــن، خالطا�، عصــــا%�� فو�كه، فّتاحا� للعلب، +جهز

شحذ �لسكاكني، +غطية �لتهوية + جتديد ��و�{
ُصنع �ألجهزT �ملنـزلية �لكهربائية - �حلر�%ية:  -

 pســــّخانا� ميــــاj كهربائية؛ بطاطني كهربائيــــة، ُمّجففا� كهربائية، +مشــــاk، فر�جني، +جهزT لتجعيد �لشــــعر، مكا  •
يف)، كهربائية؛ 5فايا� مر�f من �لنو^ �ملستخدY g �ملنا&6؛ +فر�� كهربائية، +فر�� تعمل باملوجا� �لدقيقة (مايكر
عية �لقلي، +جهزT حتميص، ّشو�يا�، + ،pلشــــا� + Tلعمل �لقهو Tتســــخني، ُمحمّصا� ُخبز، +جهز fطبخ، +لو� Tجهز+

+غطية، مقاما� للتسخني �لكهربائي
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هذ* �لفئة ال تشمل:
292ُصنع �ملعد�� �لصناعية + �لتجا%ية، �نظر �ملجموعتني 291   -

ُصنع معد�� �لت�يد �لتجميد �لصناعية، �نظر 2919  -
ُصنع +جهزT إلعد�5 �ألغذية Y �ملطابخ �لتجا%ية، �نظر 2925  -

ُصنع �ال� �لغْسل �لتنشيف �لتجا%ية، �نظر 2926  -
ُصنع ماكينا� �خلياطة، �نظر 2926  -

ُصنع aال� �ملكاتب ��ملحاسبة �aال� �حلساE �إللكتر��30
ُيعت� +� ُصنع �ال� �ملكاتب (مثل �ال� �الستنســــا� �لضوئي �ال� تســــجيل �لنقد ما ÁM �لك) معد�� �حلاســــو. (مثل 
�حلو�ســــيب ُمجّهز�� �لكلما� �ألجهزT �لطرفية) يشــــمل +عما6 �لتركيب، لكنه ال يشمل +عما6 �لصيانة (725) + تصميم 

�ل���يا� (722) + ُصنع �ملكّونا� �إللكترنية (321).
ُصنع aال� �ملكاتب ��ملحاسبة �aال� �حلساE �إللكتر��300

3000�ُصنع �ال� �ملكاتب �ملحاسبة �ال� �حلسا. �إللكتر
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع �ال� كاتبة يدية + كهربائية  -
ُصنع �ال� جتهيز �لكلما�  -

ُصنع �ال� �ستنسا� باجليالتني (هيكتوغر��) + باالستنسل، �ال� طبع �لعناين، �ال� طباعة ”+ْفست“ من �لطر�&   -
�ملكتÒ �لذp يتم تزيدj بالصحائف

ُصنــــع �آلال� �حلاســــبة، +جهزT تســــجيل �لنقد، �ال� خْتــــم �لطو�بع، �ال� خاصــــة لصر� �لتذ�كر Mجــــر�{ �حلجو&��،   -
ما ÁM �لك

ُصنع �ال� �الستنسا� �لضوئي  -
ُصنع �ال� جتهيز �لبيانا� �ليU مبا يشمل �حلو�سيب �لُصْغرية:  -

�ال� من �لنو^ �لرقمي  •
pال� من �لنو^ �لتناظر�  •
�ال� من �لنو^ �ملختلط  •

Tحد�� مساعدُصنع   -
+جهزT طرفية، طابعا�، +جهزT %سم �ألشكا6 �لبيانية، ما ÁM �لك  •

سائل 5Mخا6 �لبيانا�: لوحا� �ملفاتيح، �لفأ%��، +�%^ �لتحريك، +قالg �حل�، �للوحا� �لبيانية، ما ÁM �لك  •
�لكتابة T}ضوئية للقر� حد�� مغناطيسية +  •

سائل mزين على �حلاسو.  •
ُصنع �ال� + معد�� مكتبية متنوعة:  -

فر&  ��ال� تصنيــــف �لنقــــو5 �ملعدنية + لّفها + عّدها؛ �ال� +توماتيكيــــة لصر� �أل%�v �لنقدية؛ �ال� تعبئة �لظر  •
 تدبيسها؛ ما ÁM �لك+ v�%�ل�يد؛ �ال� بْرp �ألقالg؛ �ال� تثقيب �أل

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع مكّونا� Mلكترنية موجوY T5 �آلال� �حلاسبة، �نظر 3210  -

ُصنع �أللعا. �إللكترنية، �نظر 3694  -
صيانة ُنُظم �حلسا. �إللكتر�، �نظر 7250 fصالM  -

ُصنع �آلال� ��ألجهزB �لكهربائية غ\ �ملصّنفة < موضع aخر31
هذ� �لقســــم يشــــمل ُصنع منتجا� توليد �لطاقة �لكهربائية تو&يعها mزينها. هذ� �لقسم يشمل +يضU ُصنع �ملعد�� �لكهربائية 

Mعطا{ �إلشا%��. T}لإلضا
هذ� �لقسم ال يشمل ُصنع �ملنتجا� �إللكترنية (�لقسم 32) �ألجهزT �ملنـزلية �لكهربائية (�لقسم 29).
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ُصنع �ملحركا� ��ملولد�� ��ملحوال� �لكهربائية311
ُصنع �ملحركا� �ملولد�� �ملحوال� �لكهربائية3110

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع ©ركا� + مولد�� للتيا% �ملتر55  -

ُصنع ©ركا� + مولد�� للتيا% �ملستمر  -
ُصنع ©ركا� عاملية للتيا% �ملتر55/�لتيا% �ملستمر  -
ُصنع �موعا� توليد للتيا% �ملتر55 + �ملستمر  -

 �ستاتية+ T%�ُصنع ©وال� كهربائية 5  -
ُصنع ©وال� كهربائية  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع مولد�� �ملركبا� ©ركا� �لتدير، �نظر 3190  -

ُصنع �لصماما� �لثنائية، �نظر 3210  -
ُصنع 
جهزB تو2يع �لكهربا� ��لتحكم فيها312

ُصنع +جهزT تو&يع �لكهربا{ �لتحكم فيها3120
هذj �لفئة تشمل:

قاية �لد�ئر �لكهربائية + لعمل توصيال� ÁM �لد�ئر �لكهربائية + Y �5خلها: ُصنع +جهزT كهربائية لوْصل + قْطع +  -
�ملفاتيح �لكهربائية، �ملصاهر، مانعا� �لصو�عق، ُمحّد��5 �لفلطية، +جهزT �حلّد من �لتغُير�� �لُفجائية، �لقابسا�، علب   •

�لتوصيل، �ملّرحال�، �لدْp، قو�عد �ملصابيح
غ�ها من قو�عد  ،Tخز�، مكاتب، ُغر� صغــــ�ُصنــــع لوحــــا� مفاتيــــح كهربائية للتحكم + �لتو&يــــع، لوحا� حتُكم   -

�ملفاتيح �لكهربائية
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

ُصنع لوحا� مفاتيح لوحا� حتُكم مزّT5 بأجهزT مصّنفة Y �لفئة 3312  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

 مو�5 خزفية، �نظر 2520، 2610، 2691+ Lجا& ُصنع +جز�{ من هذj �ألجهزT ُمشّكلة من لد�ئن �صطناعية +  -
ُصنع +سال¯ + شر�ئط �ملنصهر�� �لكهربائية، �نظر 2720  -

ُصنع +قطا. من �لكربو� + من �لغر�فيت، �نظر 3190  -
ُصنع لوحا� �ملفاتيح لوحا� �لتحُكم �خلز� ما ÁM �لك مما ُيسْتخدY g خطوk ��اتف + �ل�v، �نظر 3220  -

ُصنع �ألسالG ��لكابال� �ملعز�لة313
ُصنع �ألسال¯ �لكابال� �ملعزلة3130

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع �ألسال¯ �لكابال� �لشر�ئط �ملعزلة غ� �لك من �ملوّصال� �ملعزلة سو�ً{ كانت مزّT5 بأطر�� توصيل + Å تكن  -

ُصنــــع كابال� من �ألليا� �لبصرية لنقل �لبيانا� �ملرّمزT: �التصاال� �لســــلكية �لالســــلكية، �لفيديــــو، �لتحكم، �لبيانا�،   -
غ� �لك

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع +سال¯ غ� معزلة من فلز�� غ� حديدية، �نظر 2720  -

ُصنع كابال� معدنية غ� معزلة + كابال� معزلة ال تْصُلح لالستخد�g كموّصال� كهربائية، �نظر 2899  -
ُصنع �موعا� من �ألسال¯، �نظر 3190  -

ُصنع +ليا� بصرية كابال� من �ألليا� �لبصرية لنقل �لُصو% �حلّية: مناظ� �جلر�حة، �إلضا{T، �لُصو% �حلّية، �نظر 3320  -
ُصنع �ملر�كم ��خلاليا �ألّ�لية �ُصنع �لبطا�يا� من �خلاليا �ألّ�لية314

ُصنع �ملر�كم �خلاليا �ألّلية ُصنع �لبطا%يا� من �خلاليا �ألّلية3140
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هذj �لفئة تشمل:
ُصنع �خلاليا �ألّلية ُصنع �لبطا%يا� من �خلاليا �ألّلية:  -

خاليا حتتوp على ثا� +كسيد �ملنغنيز، + ثا� +كسيد �لزئبق + +كسيد �لفضة + غ�ها  •
ُصنع �ملر�كم �لكهربائية مبا Y �لك +جز�{ للمر�كم:  -

فو�صل، +عية، +غطية  •
 من نيكل حديد، + غ�ها+ gكا5ميومر�كم ®ضية من �لرصا¬ + من نيكل   •

315Bُصنع �ملصابيح �لكهربائية �معد�� �إلنا�
3150T%معد�� �إلناُصنع �ملصابيح �لكهربائية 

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع �ملصابيح �لكهربائية �لX ُتضي{ بتوهُّج �لُشع��� + بالتفريغ:  -

مصابيح �ألشعة فوv �لبنفسجية + �ألشعة حتت �حلمر�{  •
�ملصابيح �لقوسية  •

�ملصابيح �لوْمضية �ملكعبا� �لوْمضية ما ÁM �لك  •
:T%مستلزما� �إلناُصنع �ملصابيح �لكهربائية   -

لو كانت  Æتوضع على �أل%�، ح Tعمد+ Y  على �ملكتب + ·انب �لسرير ++ Tعلى �ملائد �ملصابيح �لX توضع Y �لشمعد�نا� +  •
غ� كهربائية

�ملصابيح �لكهربائية �ملتنقلة  •
�لعالما� �ملضيئة �لالفتا� �ملضيئة، ما ÁM �لك، مبا يشمل �لعالما� �ملضا{T بأنو�% �لنيو�  •

vلُطر� T%ناM�إلنا%T �خلا%جية   •
�موعا� Mنا%T من نو^ ُيستخدY g +شجا% عيد �مليال5  •

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
ُصنع معد�� Mنا%T غ� كهربائية:  -

مصابيح �لغا&  •
مصابيح �إلنا%T بالكا%بايد Y �ملناجم  •

ُصنع معد�� �إلنا%T للمركبا�، باستثنا{ �لسيا%�� �لد%�جا� ��� �ملحركا�  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع معد�� �إلنا%T للمركبا� �لد%�جا� ��� �ملحركا�، �نظر 3190  -
ُصنع مصابيح �لتفريغ �إللكترنية �ألجهزT �لومضية �ملستخدمة Y �لتصوير �لفوتوغر�Y، �نظر 3320  -

ُصنع �ملعد�� �لكهربائية �ألخر[ غ\ �ملصّنفة < موضع aخر319
ُصنع �ملعد�� �لكهربائية �ألخر< غ� �ملصّنفة Y موضع �خر3190

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع معد�� كهربائية لإلشــــعا6 + إلطالv �حلركة من �لنو^ �ملســــتخدY g ©ركا� �الحتر�v �لد�خلي: مغنيطا� Mشعا6،   -
ُمولّــــد�� مغنيطية، ملفا� Mشــــعا6، ¦عا� Mشــــعا6 بالشــــر%، ¦عا� توُهج، ©ــــركا� Mطالv �حلركة، ُمولّــــد�� (5ينامو 

ُموّلد�� �لتيا% �ملتر55)، منظما� فولطية، ما ÁM �لك
ُصنع �موعا� +سال¯ حو�مل +سال¯  -

+جهزT كهربائية إل��بة �لتجمد M&�لة �لرطوبة للمركبا� �لد%�جا� ��� �ملحركا� Lملسح �لزجا Tُصنع +جهز  -
ُصنع +جهز��M Tبة �لتجمد M&�لة �لرطوبة �ملزّT5 مبقاما� كهربائية من +جل �لطائر�� �لُسُفن �لقطا%�� غ�ها  -

ُصنع ُموّلد�� للد%�جا�  -
 �لتنبيه بالصو� + Mعطا{ �إلشــــا%�� �ملرئية للد%�جا� �ملركبــــا� ��� �ملحركا�: + T}ُصنــــع معــــد�� كهربائية لإلضــــا  -

مصابيح، +بو�v، صفا%��، غ�ها
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 �ألما� + تنظيم �ملر% لطرv �لسيا%�� + �لُطرv �ل�ية + �لشو�%^، �لسكك �حلديدية + T%ُصنع معد�� كهربائية لإلشا  -
�ملجا%p �ملائية �لد�خلية، �ملر�فئ �ملو�نئ �ملطا%�� ،gلتر��

ُصنع +جهزT كهربائية متنوعة للتنبيه بالصو� + �لر°ية:  -
�ألجر�q، �لصّفا%��، لوحا� �لبيا�، +جهزT �لتنبيه ضد �لسرقة �حلريق، غ� �لك  •

 q°% ُصنع مغناطيســــا� كهربائية، مبا يشــــمل حو�مل �ملثاقب + �ملعّشــــقا� + �لفر�مل + قا%نا� �حلركة + �لقامطا� +  -
�لر�فع ��� �ملغناطيسية �لكهربائية + �لد�ئمة

 خز�+ Lجتهيز�� عا&لة، باستثنا{ ما ُيصنع من &جاُصنع عا&ال� كهربائية   -
ُصنع جتهيز�� عا&لة لآلال� + �ملعد�� �لكهربائية، باستثنا{ ما ُيصنع من خز� + لد�ئن  -

ُصنع +قطا. من �لكربو� + �لغر�فيت  -
صال� تلك �ألنابيب من �لفلز�� �لقاعدية �ملبّطنة مباT5 عا&لةُصنع +نابيب �لتمديد�� �لكهربائية   -

ُصنع �ال� +جهزT كهربائية متنوعة:  -
ما ÁM �لك ،gكشف �أللغا Tشا%��، +جهزM ُمسا%عا� ُجسيما�، ُموّلد��  •

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �ألغلفة �لزجاجية للمصابيح، �نظر 2610  -

ُصنع مسدسا� �لر� �لX ُتحمل باليد ُتد�% بالكهربا{، �نظر 2919  -
ُصنع �آلال� �لكهربائية لقص �ألعشا. Y حد�ئق �ملنا&6، �نظر 2921  -

ُصنع �ألجهزT �ملنـزلية �لكهربائية، �نظر 2930  -
ُصنع �لصماما� �ألنابيب �إللكترنية، مبا Y �لك �لصماما� ��� �ألقطا. (�لكاثو��5 �لباT5%)، �نظر 3210  -

ُصنع �أل5�� �ملستخدمة Y �لطب + Y طب �ألسنا� �لX ُتحمل باليد ُتد�% بالكهربا{، �نظر 3311  -
ُصنع معّد�� �
جهزB �لر�eيو ��لتلفزيو3 ��التصاال�32

هــــذ� �لقســــم يشــــمل ُصنــــع �ملعــــّد�� �إللكترنيــــة لإل��عــــة �لبــــّث، معــــد�� Mبــــال� �لبيانــــا�، +جهــــزT �الســــتقبا6، 
 Xملعّد�� �ل� ÁM يع �ملنتجا� �لوســــيطة من �ملعّد�� �ملهنيةB هذ� �لقســــم يشــــمل+جهزT �لتســــجيل، معد�� �الستنســــا�. 

يستخدمها �جلمهو%.
جتــــُد% �إلشــــا%ÁM T +� هذ� �لقســــم يشــــمل +يضU تركيب Mصــــالf �ملعّد�� �ملهنيــــة. من ناحية +خر< فــــإ� Mصالf �ملعّد�� 
�ملنـزلية يدخل ضمن �ملجموعة 5260، كما +� تركيب �ألســــال¯ + ��و�ئيا� + +جهزT �إلنذ�% يدخل ضمن �ملجموعة �ملتعلقة 

بالتشييد (4530).
ُصنع �لصماما� ��ألنابيب �إللكتر�نية �غ\ها من �ملكّونا� �إللكتر�نية321

ُصنع �لصماما� �ألنابيب �إللكترنية غ�ها من �ملكّونا� �إللكترنية3210
هذj �لفئة تشمل:

 ضوئية:+ T5%نية +يونية حر�%ية ��� +قطا. (كاثو��5) باُصنع صماما� + +نابيب Mلكتر  -
+نابيــــب �لصــــو% �لتلفزيونية، +نابيب +جهــــزT �لتصوير �لتلفزيو�، ُمحــــّوال� ُمكّثفا� �لصــــو%، �ألنابيب ��� �ملوجا�   •

�لدقيقة، صماما� + +نابيب �الستقبا6 + �لتضخيم، ما ÁM �لك
ُصنع صماما� ثنائية (�5يو��5) تر�نزستو%�� جتهيز�� مماثلة شبه موصلة للكهربا{  -

Tخلاليا �لشمسية �لوحيد�ُصنع جتهيز�� شبه موّصلة حّساسة للضو{، مبا Y �لك �خلاليا �لفولطائية �لضوئية   -
ُصنع بلو%�� كهربائية Mجها5ية ُمرّكبة  -

ُصنع 5�ئر �موعا� مصّغرM Tلكترنية متكاملة:  -
5�ئر متكاملة �تلطة �موعا� ُمصّغرM Tلكترنية من حد�� جتميعية مســــتقلة ُمشــــّكلة، 5�ئر متكاملة متجانســــة،   •

 ما مياثلها من +نو�^+ Tحد�� جتميعية مستقلة ُمصّغر
ُصنع لوحا� 5�ئر كهربائية مطبوعة + لوحا� خالية  -

ُصنع ُمكّثفا� كهربائية ثابتة + متغّيرT مبا يشمل �ملكّثفا� �ملستخدمة ألغر�� �لطاقة  -
مقاييس فرv �جلهد Tما� �ملّتغ�ُصنع مقاما�، مبا Y �لك �ملقا  -
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ُصنع ُمكّونا� Mلكترنية لالستخد�Y g �لد�ئر �ملطبوعة، فيما عد� �ملحوال�  -
ُصنع شاشا� عر� من �لبللو% �لسائل  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع جتميعا� ُمحّملة للد�ئر �ملطبوعة (مصّنفة Y نفس �لفئة �لX ُتصّنف فيها �آللة �لكاملة)  -

ُصنع �ملحّوال�، �نظر 3110  -
ُصنع �ملفاتيح، �نظر 3120  -

ُصنع 
جهزB �إل�ساM �لتلفزيو� ��إل��عي �
جهزB ��اتف ��لA# �لسلكّيني322
ُصنع +جهزT �إل%سا6 �لتلفزيو� �إل��عي +جهزT ��اتف �ل�v �لسلكّيني3220

هذj �لفئة تشمل:
 gلإل%ســــا6 �لتلفزيو� لالســــتخد� Tجهز+ُصنــــع +جهــــزT لإل%ســــا6 �لتلفزيو�، مبا يشــــمل ُصنع +جهزT لإل%ســــا6 �لترحيلي   -

�لصناعي
ُصنع +جهزT تصوير تلفزيو�  -

ُصنع +جهزM T%سا6 للبث �إل��عي  -
ُصنع +جهزM T%سا6 للهاتف �لالسلكي:  -

+جهزM T%ســــا6 ثابتة +جهزM T%ســــا6 �ستقبا6، +جهزT هاتفية الســــلكية ملُّعد�� �لنقل، هو�تف السلكية، +جهزT ُمرسلة   •
مستجيبة +خر<، غ� �لك
ُصنع +جهزT للهاتف �لسلكي:  -

+جهــــزT ��اتــــف، +جهزT �لفاكس، لوحا� �لتحويــــل +جهزT �لتبا65 �ألتوماتيكية غــــ� �ألتوماتيكية، +جهزT �لتلكس   •
�لطابعا� �لكهربائية، غ� �لك

ُصنع +جهزT ��اتف �ملحمولة  -
ُصنع معد�� تبا65 �لبيانا�:  -

مّوجها�، منافذ، مآخذ، مسا%�� فرعية  •
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

تركيب معد�� �التصاال� �لسلكية �لالسلكية  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع �ملكونا� �إللكترنية، �نظر 3210  -
تركيب �ألسال¯ �لكهربائية + +سال¯ �التصاال� �لسلكية �لالسلكية Y �ملبا�، �نظر 4530  -

Mصالf +جهزT ��اتف �ملحمولة، �نظر 5260  -
ُصنع 
جهزB �الستقباM �لتلفزيو� ��إل��عي �
جهزB تسجيل 
� عر% �لصو� 
� �لفيديو �ما يرتبط ֲדا من سلع323

ُصنع +جهزT �الستقبا6 �لتلفزيو� �إل��عي +جهزT تسجيل + عر� �لصو� + �لفيديو ما يرتبط ֲדا من سلع3230
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع +جهزT لالستقبا6 �لتلفزيو� مبا Y �لك +جهزT مر�قبة تسجيال� �لفيديو +جهزT عر� تسجيال� �لفيديو  -
ُصنع +جهزT تسجيل، + عر� تسجيال� �لفيديو مبا Y �لك كام��� �لتسجيل  -

ُصنع �لكام��� �لرقمية  -
ُصنع +جهزT �ستقبا6 �لبّث �إل��عي  -

 Tجهز+ُصنع +جهزT تسجيل ��� +شرطة مغناطيسية غ�ها من +جهزT تسجيل �لصو�، مبا Y �لك +جهزT �لر5 على ��اتف   -
تسجيل تستخدg �لكاسيتا�، ما ÁM �لك

ُصنع +قر�¬ 5ّ�%T (حو�مل �سطو�نا�) +جهزT �ستما^ لالسطو�نا� ألشرطة �لكاسيت  -
ُصنع +جهزT �الستما^ لألقر�¬ �ملد�ة مشاهدT +قر�¬ �لفيديو �ملد�ة، ما ÁM �لك  -

ُصنع �مليكرفونا�، مكّبر�� �لصو�، ّ«اعا� ُتوضع Y �ألُ��، ُمضّخما� +جهزT تضخيم �لصو�  -
ُصنع +جز�{ متّخصصة للمعد�� �لX تدخل Y هذj �لفئة:  -
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 ��%�ّ5القطــــا� صوتية، +�%^ نغميــــة، %°q صوتية، +قر�¬ لألقر�¬ �لــــدّ�%T، هو�ئيا�، عاكســــا� للهو�ئيا�،   •
للهو�ئيا�، ©وال� كابال�، +جهزT لفك شفر�� �لتلفزيو�

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
ُصنع �ألجهزT �لصوتية �لكهربائية ُنُظم �ملؤمتر�� �لُنُظم �لصوتية �ملحمولة  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
�لفئة 9211 223نشر عر� �ألقر�¬ �ألشرطة �لصوتية �ملرئية �ملسّجلة مسبقU، �نظر �ملجموعتني 221   -

ُصنع سائط ُمعّدT غ� ُمسّجلة، �نظر 2429  -
ُصنع �ألجهزB �لطبية، �
���e �لقيا� عالية �لدقة ��أل���e �لبصرية، ��لساعا� بأنو�عها33

هذ� �لقســــم يشــــمل ليس فقط �أل5�� �لعلمية �لتقنية (مثل +جهزT �لتشــــخيص �لكهربائية معد�� �لط��� غ� �لك) لكنه 
�لتصوير �لسينمائي معد�� مر�قبة �لعمليا� �لصناعية، سلعU شخصية (مثل ساعا�  Yمعد�� �لتصوير �لفوتوغر� Uيشمل +يض

�ليد �لنظا%�� غ� �لك).
 Y لسلع �لشخصية يدخل� fصالM �+ لك على �لرغم من�هذ� �لقســــم يشــــمل +يضU تركيب Mصالf هذj �ملعد�� �لصناعية 

�ملجموعة 526.
ُصنع �ألجهزB �لطبية ��أل���e ��ألجهزB �ملستخدمة ألغر�% �لقيا� ��لتحُقق ��الختبا� ��ملالحة �غ\ها من �ألغر�%، باستثنا� 331

�أل���e �لبصرية
ُصنع �ملعد�� �لطبية �جلر�حية +جهزT تقومي �ألعضا{3311

هذj �لفئة تشمل:
:pلطب �لبيطر� +جهزT ُتستخدY g +غر�� �لطب + �جلر�حة + طب �ألسنا� + ��ُصنع +5  -

+جهزT �لتشخيص �لكهربائية مثل +جهزm Tطيط �لقلب �لكهربائية (%�«ا� نبضا� �لقلب)، معد�� �لتشخيص باملوجا�   •
 ��فوv �لصوتية، ماســــحا� �لومضا�، +جهزT �لرجع �ملغناطيســــي �لنوp، +جهزT حفر �ألسنا�، +جهزT �لتعقيم، �أل5

�خلاصة بطب �لعيو�
ُصنع �ملحاقن �إلبر �ملستخدمة Y �لطب  -

ُصنع �ملر�يا، �لعاكسا�، �ملناظ� �لد�خلية، ما ÁM �لك  -
 Y gغاما، سو�ً{ كانت �ّصصة لالستخد� ُصنع +جهزT تقوg على �ســــتخد�g �ألشــــعة �لسينية، + +جهزT ألشعة +لفا + بيتا +  -

عالL �إلنسا� + �حليو�� + Å تكن:
+نابيب �ألشعة �لسينية، ُموّلد�� �لضغط �لعا�، لوحا� مكاتب شاشا� �ملر�قبة، ما ÁM �لك  •

pلطب �لبيطر� ُصنع +ثا� للطب + �جلر�حة + طب �ألسنا� +  -
مناضد للعمليا�، +سّرT بتجهيز�� �لية للمرضى، مقاعد +طبا{ �ألسنا�، مقاعد للحّالقني  •

  �ألكسجني ++ �&ُصنع +جهزT للعالL �آل�، +جهزT للتدليك، +جهزT الختبا%�� �لطب �لنفسا�، +جهزT للعالL باأل  -
�لتنفس �الصطناعي، ما ÁM �لك

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
ُصنع +جهزT تقومي �ألعضا{:  -

�لُعـــّكا&��، �ألحزمـــة �أل%بطة �جلر�حية، +جهزT جل� كســـو% �لعظاg، +ســـنا� �صطناعية، +طـــر�� �صطناعية غ�ها من   •
�ألجز�{ �الصطناعية للجسم، ُمعينا� تسهيل �لسمع، منّظما� حفز عضال� �لقلب، +حذية لتقومي �ألعضا{، غ� �لك

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �لضما��5 �جلر�حية مو�5 �حلشو �لطبية ضما��5 �لكسو% غ� �لك، �نظر 2423  -

ُصنع �أل«نت �ملستخدY g طب �ألسنا�، �نظر 2423  -
ُصنع مقاييس �حلر�%T (�لترمومتر��)، �نظر 3312  -

ُصنع عدسا� �لنظا%�� �ملصّححة ُ+ُطرها + �ملجاهر (�ملايكرسكوبا� �لبصرية)، �نظر 3320  -
ُصنــــع +طقــــم �ألســــنا� �الصطناعيــــة �لــــË Xّهزهــــا +طبــــا{ �ألســــنا� + �لنظــــا%�� �لــــËّ Xهزهــــا خــــ��{ قيــــاq �لبصــــر،   -

�نظر 8512، 8519
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�لتصنيف �لصناعي �لد# �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

�لتحُقق �الختبا% �ملالحة غ�ها من �ألغر��، باستثنا{ معد�� ضبط 3312 qملســــتخدمة ألغر�� �لقيا� Tألجهز� ��ُصنع �أل5
�لعمليا� �لصناعية
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع �ملو�&ين �حلّساسة من �لنو^ �ملستخدY g �ملخت���  -
ُصنع +5�� �لرسم + �لتخطيط + �حلسا. �لرياضي:  -

غ� �لك ،qحتديد �لقيا Tمتر��)، �لفر�ج�، +جهزقضبا� +شرطة �لقياq، �ملقاييس �لدقيقة (�ملايكر  •
ُصنع �ملجاهر (�مليكرسكوبا�) خال� �ملجاهر �لبصرية +جهزÊ� Tر�� �لضو{  -

ُصنع +جهزT لقياq �ملقا5ير �لكهربائية �لتحقق منها:  -
+جهــــزT �لكشــــف عن �لذبذبــــا�، +جهزT حتليل �لطيف، مقاييس �لتشــــويش ��اتفي �لتد�خلــــي، +5�� للتحقق من �لتيا%   •

�لفولطية �ملقامة، ما ÁM �لك
ُصنع +جهزT لقياq �ملقا5ير غ� �لكهربائية + �لتحقق منها:  -

+جهزT كشف �إلشعاعا� عّد���5 قياسها، +جهزT الختبا% ضبط ©ركا� �ملركبا�، ما ÁM �لك  •
علم طبيعية �أل%� �ألجهزT ��� �لصلة: pلرصد �جلو�+جهزT للمالحة  ��ُصنع +5  -

5�� �ملســــاحة، +5�� لألقيانوســــيا + للهيد%لوجيا، مقاييس ســــيزمية، مقاييس لألبعا5، +جهزT للط��� �ألتوما¹، +  •
+جهزT مالحية لقياq �%تفا^ �ألجر�g �لسماية، +5�� للس� باملوجا� فوv �لصوتية، غ� �لك

ُنظم للمالحة �جلوية، +جهزT للر��5%، +جهزT مالحية السلكية ��5+  •
 �لغا& + �لنفط، غ� �لك+ jمد���5 �ملياM ��5عّد�ُصنع عّد�M ��5مد���5 �لكهربا{   -

ُصنع �ال� +جهزT الختبا% �خلو�¬ �مليكانيكية للمو�5  -
+جهزT إلجر�{ �لتحاليل �لفيزيائية + �لكيميائية: ��ُصنع +5  -

 Tمقاييس �الســــتقطا. (بوال%ميتر)، مقاييس �لضو{ (فوتومتر)، مقاييس �نكســــا% �ألشــــعة (%يفر�كتومتر)، مقاييس �لشــــد  •
�للونيــــة، مقاييــــس �لطيف (ســــبكترمتر)، مقاييــــس 5%جة تركيز +يونــــا� ��يد%جني، مقاييس �للزجة، +5�� �لشــــّد 

�لسطحي، ما ÁM �لك
+جهزT لقياq �لتدُفق + �ملنســــو. + �لضغط + غ� �لك من �ملتغ��� Y �لســــو�ئل + �لغا&��، + �لتحقق  ��ُصنع +5  -

من �لك:
غ� �لك ،T%مقاييس �لتدفق، مقاييس �ملنسو.، مقاييس �لضغط، مقاييس �حلر�  •

 �لتحقق + �الختبا%:+ qال� متنوعة ألغر�� �لقيا� + Tجهز+ + ��ُصنع +5  -
مقاييس كثافة �لســــو�ئل (��يد%متــــر��)، مقاييس �حلــــر�%T (�لترمومتر��)، مقاييس �لضغــــط (�لبا%متر��)، عّد���5   •
�لد%��، عّد���5 �لســــيا%�� �ألجرT، عّد���5 �ملســــافا� باُخلطى، عّد���5 لقياq �لســــرعا� (�لتاكومتر��)، �ال� 

�ملو�&نة، مناضد �الختبا%، +جهزT �ملقا%نة، غ� �لك
+جهزT للضبط + �لتحكم �آل� (باستثنا{ معد�� ضبط �لعمليا� �لصناعية): ��ُصنع +5  -

+جهزT تنظيم �حلر�%T (ثرموستا�)، +جهزT �لتحكم Y �لضغط، +جهزT ضبط �لرطوبة  •
+جهزT ضبط �ملقا5ير �لكهربائية  •

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �ملضخا� �ملشتملة على +جهزT قياq، �نظر 2912  -

ُصنع �أل5�� �لطبية �جلر�حية، �نظر 3311  -
ُصنع معد�� ضبط �لعمليا� �لصناعية، �نظر 3313  -

�ألجهزT �لبصرية �ملماثلة، �نظر 3320 Tملناظ� ��� �لعدسة �لو�حد�ُصنع �ملناظ� ��� �لعدستني   -
ُصنع �ملجاهر (�مليكرسكوبا�) �لبصرية، �نظر 3320  -

ُصنع معد�� ضبط �لعمليا� �لصناعية3313
هذj �لفئة تشمل:

�لضبط �ملستمرين �آلليني للمتغ��� مثل 5%جة حر�%T �ملو�5 + �ملنتجا�،  qلقيا� Y ملســــتخدمة� Tألجهز� ��ُصنع �أل5  -
ضغط تلك �ملو�5 + �ملنتجا� لزجتها، ما ÁM �لك، عند ُصنعها + جتهيزها بطريقة +خر<
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��يكل �لتفصيلي مالحظا� تفس�ية

ُصنع �أل���e �لبصرية �معد�� �لتصوير �لفوتوغر�<332
3320Yمعد�� �لتصوير �لفوتوغر�ُصنع �أل5�� �لبصرية 

هذj �لفئة تشمل:
 غ� ُمرّكبة:+ Tجهز+ Y ُصنع عناصر بصرية ُمرّكبة  -

 T5من ما + Lغ� �لك، مصنوعة من �لزجامناشــــ�، عدســــا�، مر�يا ضوئية، مرشــــحا� لأللو��، عناصر �ســــتقطا.،   •
+خر<

+ليــــا� بصريــــة كابــــال� مصنوعة من �ألليــــا� �لبصرية من +جل نقل �لصــــو% على ��و�{: �ســــتخد�g �ملناظ� �لد�خلية،   •
�إلضا{T، �لصو% �حلّية

عدسا� للنظا%�� �لعدسا� �ملالمسة (�لّالصقة)
ُ+طر نّظا%�� ُ+طر ُمجّهزT بعدســــا� ســــو�ً{ كانت �لعدسا� مشــــغولة + غ� مشغولة بصريU: نظا%�� ¦سية، نظا%��   •

�قية، نظا%�� ُمصّححة، ما ÁM �لك
عناصر بصرية غ� مشغولة Ôال� �لعناصر �لبصرية �لزجاجية غ� �ملشغولة  •

ُصنع �أل5�� �لبصرية:  -
عر� �لصو%  )p(�لتصوير �ملجهــــر Tلصو% �لفوتوغر�فيــــة �ملصّغر� kســــكوبا�) بصرية، معد�� اللتقــــا�اهــــر (ميكر  •

غ� �لك ،Ö5�� لعّد +سنا� �لقلو+ ،T}نظا%�� للقر� ،Tعدسا� ُمكّبر ،Tملصّغر�
�ملناظ� ��� �لعدستني، �لتلسكوبا� �لبصرية، تلسكوبا� مشاهدT �ملناظر �ملر�قبة، معد�� فلكية، غ� �لك  •

+جهزT +شعة �لليز%، فيما عد� +قطا. �لليز% �لثنائية، غ�ها  •
مر�يا &جاجية ُمرّكبة مشغولة بصريU، عيو� سحرية لألبو�.، ما ÁM �لك  •

�لعر� �لسينمائي: Yُصنع معد�� للتصوير �لفوتوغر�  -
كام���  •

T%تصغ� �لصو+جهزT لعر� �لصو%، +جهزT لتكب�   •
+جهزT للعر� �لسينمائي، مبا Y �لك �ألجهزT �ملشتملة على +جهزT لعر� �لتسجيال� �لصوتية  •

�ألجهزT �لوْمضية �لX ُتستخدY g �لتقاk �لصو%  •
�لتصوير �لســــينمائي، +جهزT إلســــقاk +شــــكا6 �لد�ئر �إللكترنية على  Yمعد�� ملخت��� �لتصوير �لفوتوغر� Tجهز+  •

مو�5 حّساسة شبه ُموّصلة، شاشا� للعر�
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع منتجا� كيميائية للتصوير �لفوتوغر�Y، �نظر 2429  -
ُصنع �لعناصر �لبصرية �لزجاجية غ� �ملشغولة، �نظر 2610  -

ُصنع +جهزT �ستنسا� بالتصوير �لضوئي، �نظر 3000  -
ُصنع كابال� من �ألليا� �لبصرية لنقل �لبيانا� �ملرّمزT، �نظر 3130  -

ُصنع مصابيح مضية للتصوير �لفوتوغر�Y، �نظر 3150  -
ُصنع +جهزT �لتصوير �لتلفزيو�، �نظر 3220  -

ُصنع كام��� �لفيديو، �نظر 3230  -
ُصنع �أل5�� �لطبية �جلر�حية �لX تتضمن عناصر بصرية (مثل �ملناظ� �لد�خلية)، �نظر 3311  -

ُصنع �اهر (ميكرسكوبا�) خال� �ملجاهر �لبصرية، �نظر 3312  -
 �لتحُقق �لX تتضمن عناصر بصرية، �نظر 3312+ qملستخدمة ألغر�� �لقيا� Tُصنع �ألجهز  -

333B\ُصنع ساعا� �ليد ��جليب ��لساعا� �لكب
3330Tلساعا� �لكب��ُصنع ساعا� �ليد �جليب 

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع ســــاعا� �ليد �جليب �لســــاعا� �لكب�T، مبا فيها �لســــاعا� �لX ُترّكب Y لوحا� �ألجهزT؛ ظر� ســــاعا� �ليد   -

�جليب �لساعا� �لكب�T مبا فيها �لظر� �ملصنوعة من �ملعا�5 �لنفيسة
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�لتصنيف �لصناعي �لد# �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

 تســــجيل �لفتر�� �لزمنية عرضها عن طريق ساعة + بُعد5 حركة ساعا� + qمعد�� قياُصنع معد�� تســــجيل �لوقت   -
مبحر¯ متز�من، مثل عّد���5 مو�قف �لسيا%�� معد�� حتديد توقيتا� �لعمليا�

ُصنع �ملفاتيح �لزمنية معد�� �إليقا� �ألخر< �ملزّT5 بُعد5 حركة ساعا� + مبحر¯ متز�من  -
ساعا� �ليد �جليب: Tُصنع مكونا� �لساعا� �لكب�  -

Tلساعا� �لكب��ُعد5 �حلركة جلميع +نو�^ ساعا� �ليد �جليب   •
�لنو�بض، �ألحجا%، �ملينا، �لعقا%.، �لقو�عد، جسو% �السطو�نا�، غ� �لك من �ألجز�{  •

ُصنع �ألشرطة �لسيو% �ألسا% �ملعدنية لساعا� �ليد �جليب مبا فيها �ملصنوعة من معا�5 نفيسة  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع شر�ئط ساعا� �ليد �جليب من مو�5 غ� معدنية، �نظر 1912  -
34Bنصف �ملقطو�� Bُصنع �ملركبا� ��� �ملحّركا� ��ملركبا� �ملقطو�

 ،T%نصف �ملقطو T%ُصنع �ملركبا� �ملقطوهذ� �لقســــم يشــــمل ُصنع �ملركبا� ��� �ملحركا� لنقل �ألشــــخا¬ + �لســــلع. 
+جز�ئها ملحقاִדا �ملختلفة، ُمد%Y L هذ� �لقسم.

صيانة Mصالf �ملركبا� �لX يشملها هذ� �لقسم مصّنفة Y �لفئة 5020.
ُصنع �ملركبا� ��� �ملحركا�341

ُصنع �ملركبا� ��� �ملحركا�3410
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع سيا%�� �لركا.  -
ُصنع �ملركبا� �لتجا%ية:  -

ما ÁM �لك ،vفانا�، شاحنا�، جر�%�� لنصف مقطو%�� تس� على �لُطر  •
�ملركبا� ��� �ملقصو%�� �ُصنع �ألتوبيسا� +توبيسا� �لتر  -

ُصنع ©ركا� �لسيا%�� ��� �ملحركا�  -
ُصنع شاسيها� ُمرّكب عليها ©ركا�  -

ُصنع مْركبا� +خر< ��� ©ركا�:  -
عربا� ُمخّصصة للس� على �لثلج، عربا� �لُغولف، مركبا� برمائية  •

سيا%�� �إلطفا{، �لسيا%�� �ملستعملة Y كنس �لشو�%^، �ملكتبا� �ملتنقلة، �لسيا%�� �ملصّفحة، ما ÁM �لك  •
لو�%p خلط �أل«نت  •

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �جلر�%�� �لز%�عية، �نظر 2921  -

ُصنع �جلر�%�� �ملستخدمة Y عمليا� �لتشييد + �لتعدين، �نظر 2924  -
ُصنع +جز�{ كهربائية للمركبا� ��� �ملحركا�، �نظر 3190  -

ُصنع هياكل �لسيا%�� ��� �ملحركا�، �نظر 3420  -
ُصنع +جز�{ ملحقا� للمركبا� ��� �ملحركا�، �نظر 3430  -

صيانة �ملركبا� ��� �ملحركا� Mصالحها 5Mخا6 تعديال� عليها، �نظر 5020  -
342Bملركبا� نصف �ملقطو��� Bجتهيز �لعربا�) للمركبا� ��� �ملحركا�؛ ُصنع �ملركبا� �ملقطو� Mعما
ُصنع �ألبد�3 (

3420T%ملركبا� نصف �ملقطو� T%ُصنع �ألبد�� (+عما6 جتهيز �لعربا�) للمركبا� ��� �ملحركا�؛ ُصنع �ملركبا� �ملقطو
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع �ألبد�� مبا فيها مقصو%�� �ملركبا� ��� �ملحركا�  -
T%نصف �ملقطو T%ملركبا� �ملقطو�ִדيئة Bيع +نو�^ �ملركبا� ��� �ملحركا�   -

:T%نصف �ملقطو T%ُصنع �ملركبا� �ملقطو  -
لنقل �لبضائع: �ملركبا� �ملقطو%T ��� �لصها%يج تلك �ملستعملة Y نقل �ألثا� ما ÁM �لك  •
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ما ÁM �لك T%نقل �لركا.: مركبا� �لكر�فا� �ملقطو  •
ُصنع �حلايا� �لX ُتحمل على نو^ �حد، + +كثر، من سائل �لنقل  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
نصف �ملقطو%T �ملصّممة خصيصU لالستخد�Y g �لز�%عة، �نظر 2921 T%ُصنع �ملركبا� �ملقطو  -

ُصنع +جز�{ ملحقا� ألبد�� �ملركبا� ��� �ملحركا�، �نظر 3430  -
ُصنع مركبا� جترها �حليو�نا�، �نظر 3599  -

ُصنع 
جز�� �تو�بع ��ركا� �ملركبا� ��� �ملحركا�343
ُصنع +جز�{ تو�بع ©ركا� �ملركبا� ��� �ملحركا�3430

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع +جز�{ تو�بع متنوعة للمركبا� ��� �ملحركا�:  -

5�ليب (عجال�) �لس�، ُمْخمد�� �لصدما� �ملعّلقة، �لر�5يات���، كامتا�  ،%�ملكابح، صنا5يق ترq �لسرعة، �ملحا  •
�لصو�، مو�س� �لعاg5، �لعو�مل �حلّفا&T، �لقو�بض (�لدبرياجا�)، عجال� �لتوجيه، +عمدT �لتوجيه صنا5يق �لتوجيه

ُصنع +جز�{ تو�بع ألبد�� �ملركبا� ��� �ملحركا�:  -
+حزمة �ألما�، +كياq ��و�{ للوقاية من �لصدما�، �ألبو�.، �ملصّد��  •

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
ُصنع صماما� �لسحب �لطر5 ملحركا� �الحتر�v �لد�خلي  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �ملضخا� للمركبا� ��� �ملحركا� للمحركا�، �نظر 2912  -

ُصنع بطا%يا� للمركبا�، �نظر 3140  -
ُصنع معد�� كهربائية للمركبا� ��� �ملحركا�، �نظر 3190  -

صيانة �ملركبا� ��� �ملحركا� Mصالحها 5Mخا6 تعديال� عليها، �نظر 5020  -
ُصنع معد�� �لنقل �ألخر[35
351Eصال� �لُسُفن ��لقو��l� بنا�

بنا{ Mصالf �لُسُفن3511
هذj �لفئة تشمل بنا{ Mصالf �لُسُفن، Ôال� �ملر�كب �ملستعملة للرياضة + �لنـزهة، تشييد Mصالf �ملنشآ� �لعائمة.

هذj �لفئة تشمل:
بنا{ �لسفن �لتجا%ية: سفن �لركا.، �لقو�%. �ملستخدمة كوسيلة �نتقا6، سفن �لشحن، ناقال� �لنفط + �ملياj، �لقاطر��،   -

غ� �لك
بنا{ �لسفن �حلربية  -

بنا{ قو�%. �لصيد �لسفن �لX تعمل كمصانع لتجهيز �أل«ا¯  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

تشييد سفن حائمة (فيما عد� �لسفن �حلائمة �ملستخدمة Y �لنـزهة)  -
T%مغمو تشييد منصا� �حلفر سو�ً{ كانت عائمة +  -

تشييد منشآ� عائمة:  -
�ألحو�� �لعائمة، �أل%ما� �ملنفوخة، ســــد5 �إلنضا.، منصا� �لنـز6 �لعائمة، عو�ما� �لربط �إل%شــــا5، �خلّز�نا�   •
�لعائمــــة، �لصنــــا65، عو�ما� �إلضا{T، �ألنــــا� �لعائمة، �لقو�%. غ� �لقابلة للنفخ �ملســــتخدمة Y غ� +غر�� �لنـزهة، 

غ� �لك
ُصنع +جز�{ للسفن �ملنشآ� �لعائمة  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع +جز�{ �لسفن خال� �موعا� �ألبد�� �لرئيسية:  -

ُصنع �ألشرعة، �نظر 1721  •
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ُصنع ©ركا� �لسفن، �نظر 2899  •
ُصنع �ملر�سي �حلديدية + �ملصنوعة من �لصلب، �نظر 2899  •

ُصنع �ملحركا� �لبحرية، �نظر 2911  •
ُصنع �أل5�� �ملالحية، �نظر 3312  -

ُصنع �ملركبا� �ل� مائية ��� �ملحركا�، �نظر 3410  -
ُصنع �لقو�%. + �لز�%v مسطحة �لقا^ �لقابلة للنفخ من +جل �لنـزهة، �نظر 3512  -

تفكيك �لسفن، �نظر 3710  -
بنا{ Mصالf قو�%. �لنـزهة �لرياضة3512

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع �لقو�%. �لز�%v مسطحة �لقا^ �لقابلة للنفخ  -

Tمبحركا� مساعد ،T5 غ� مز+ ،T5بنا{ قو�%. تس� باألشرعة مز  -
بنا{ قو�%. مبحركا�  -

بنا{ حّو�ما� من �لنو^ �ملستخدg للنـزهة  -
بنا{ قو�%. +خر< للنـزهة �لرياضة:  -

”�لكانو“، ”�لكيا¯“، قو�%. �لتجديف، ”�ألسكيف“  •
صيانة قو�%. �لنـزهة + Mصالحها + 5Mخا6 تعديال� عليها  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع +جز�{ من قو�%. �لنـزهة �لرياضة:  -

ُصنع �ألشرعة، �نظر 1721  •
ُصنع �ملر�سي �حلديدية + �ملصنوعة من �لُصلب، �نظر 2899  •

ُصنع �ملحركا� �لبحرية، �نظر 2911  •
ُصنع قو�%. تس� باألشرعة، �نظر 3693  -

ُصنع قاطر�� �لسكك �حلديدية ��لتر�X ��ملعد�� �لد��جة على �خلطو{ �حلديدية352
�ملعد�� �لد�%جة على �خلطوk �حلديدية3520 gلتر��ُصنع قاطر�� �لسكك �حلديدية 

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع قاطر�� �لسكك �حلديدية �لX تعمل بالكهربا{ + �لديز6 + �لُبخا% قاطر�� �لسكك �حلديدية �ألخر<  -

�لشاحنا� �لعربا� ��� �لسطح �ملنخفض، مركبا�  ،gلتر�� ُصنع �لعربا� ��تية �لدفع من عربا� �لسكك �حلديدية +  -
�لصيانة + �خلدمة

ُصنع معد�� �لسكك �حلديدية + �لتر�g �لد�%جة على �خلطوk �حلديدية، غ� ��تية �لدفع:  -
عربــــا� �لرّكا.، شــــاحنا� �لبضائع، عربا� �لصها%يج، �لشــــاحنا� �لعربا� ��تية �لتفريــــغ، عربا� �لو%�، عربا�   •

�لر�فع، عربا� �لتموين، غ� �لك
 من معد�ִדا �لد�%جة على �خلطوk �حلديدية:+ gلتر�� ُصنع +جز�{ ُمخّصصة من قاطر�� �لسكك �حلديدية +  -

5�� %بط، �فضا� �لصدما� +جز�°ها؛ �د�� +عجال�، مكابح +جز�°ها؛ خطاطيــــف  %”بوجيهــــا�“ ©ا  •
�لصدما�؛ هياكل �لعربا� �لقاطر��؛ +بد��؛ صال� 5هليزية؛ ما ÁM �لك

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
 vلُطر� + ،gلتر���ألما� تنظيم حركة �ملر% للســــكك �حلديدية  T%كهربائية ميكانيكية لإلشــــاُصنع معد�� ميكانيكية   -

�لّ�ّية، + �لُطرv �ملائية �لد�خلية، + مر�فق قو� �ملركبا�، + �ملطا%��
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع �لسكك �حلديدية غ� �ملجّمعة، �نظر 2710  -
ُصنع �ملحركا� �لتو%بينا�، �نظر 2911  -

ُصنع �ملحركا� �لكهربائية، �نظر 3110  -
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 �ألما� + تنظيم حركة �ملر%، �نظر 3190+ T%ُصنع معد�� كهربائية لإلشا  -
ُصنع �ملركبا� �جلوية ��لفضائية353

ُصنع �ملركبا� �جلوية �لفضائية3530
هذj �لفئة تشمل:

 Y ُصنع �لطائر�� �لX ُتستعمل Y نقل �لبضائع + �لركا.، + �لX تستعملها قو�� �لدفا^، + �لX ُتستعمل Y �لرياضة +  -
+غر�� +خر<

ُصنع طائر�� ��ليكوبتر  -
p5شرعة �لط��� �لفر+ُصنع �لطائر�� �لشر�عية   -

ُصنع �ملناطيد �لبالونا�  -
ُصنع �ملركبا� �لفضائية مركبا� Mطالv �ملركبا� �لفضائية، �ألقما% �الصطناعية، مسبا%�� �لكو�كب، �ملحطا� �ملد�%ية،   -

�ملركبا� �ملكوكية
ُصنع +جز�{ تو�بع للطائر�� �لX تدخل Y هذj �لفئة:  -

�لتجميعا� �لرئيسية مثل +جساg �لطائر��، �ألجنحة، �ألبو�.، +سطح �لتحكم، جها& ��بوk، خّز�نا� �لوقو5، �لقمر��،   •
ما ÁM �لك

�%�� ��ليكوبتر %يش �لدّ�ما� �ملدفوعةّ5 f�ملر�  •
�ملحركا� بأنو�عها �لX ُتزّ5 ֲדا عاTً5 �ملركبا� �جلوية  •

+جز�{ من ©ركا� تو%بينية نّفاثة + ©ركا� تو%بينية مرحية للمركبا� �جلوية  •
ُصنع +جهزM Tطالv �لطائر�� +جهزT �إليقا� على ظهر حامال� �لطائر��، ما ÁM �لك  -

ُصنع +جهزT +%ضية للتد%يب على �لط���  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

صيانة �لطائر�� + ©ركا� �لطائر�� Mصالحها 5Mخا6 تعديال� عليها  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع مظال� ��بوk (�لبا%�شوتا�)، �نظر 1721  -
ُصنع �لقذ�ئف �لتسيا%ية �لعسكرية، �نظر 2927  -

ُصنع +جز�{ �إلشعا6 �ألجز�{ �لكهربائية �ألخر< ملحركا� �الحتر�v �لد�خلي، �نظر 3190  -
ُصنع �أل5�� �ملستخدمة Y �ملركبا� �جلوية �أل5�� �ملالحية، �نظر 3312  -

ُصنع ُنظم �ملالحة �جلوية، �نظر 3312  -
ُصنع معد�� �لنقل غ\ �ملصّنفة < موضع aخر359

ُصنع �لد%�جا� �لنا%ية (�ملوتوسيكال�)3591
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع �لدّ%�جا� �لنا%ية �لدّ%�جا� �لعا5ية �ملزّT5 مبحر¯ صغ� �لدّ%�جا� �ملزّT5 مبحر¯ مساعد  -
ُصنع �ملحركا� للد%�جا� �لنا%ية  -

ُصنع �ملركبا� �جلانبية  -
ُصنع +جز�{ تو�بع للد%�جا� �لنا%ية  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �لدّ%�جا� �لعا5ية ��� �لعجلتني، �نظر 3592  -

ُصنع مركبا� �لعجزT، �نظر 3592  -
3592Tمركبا� �لعجزُصنع �لد%�جا� �لعا5ية ��� �لعجلتني 

هذj �لفئة تشمل:
ُصنــــع �لد%�جــــا� غ� �ملزّT5 مبحــــر¯ �لد%�جا� �ألخر< مبا فيها �لد%�جا� ��� �لثال� عجال� �ملســــتخدمة Y توصيل   -

�لبضائع �لد%�جا� �لتر�5فية ��� �لعجلتني 5%�جا� �ألطفا6
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ُصنع +جز�{ تو�بع للد%�جا� �لعا5ية ��� �لعجلتني  -
ُصنع مركبا� �لعجزT سو�ً{ كانت مزّT5 مبحر¯ + Å تكن  -

Tتو�بع ملركبا� �لعجزُصنع +جز�{   -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع �لد%�جا� �لعا5ية ��� �لعجلتني �ملزT5 مبحر¯ مساعد، �نظر 3591  -
ُصنع 5%�جا� �ألطفا6 خال� �لد%�جا� ��� �لعجلتني، �نظر 3694  -

ُصنع معد�� �لنقل �ألخر< غ� �ملصّنفة Y موضع �خر3599
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع عربا� �ليد ��� �لعجل، �لعربا� �خلفيفة �ملســــطحة �ملســــتعملة Y نقل �ألمتعة، عربا� �ليد �لصغ�T، �لزّحافا�، ما   -
ÁM �لك

ُصنع مركبا� جترها �حليو�نا�  -
ُصنع �ألثاx؛ ُصنع منتجا� غ\ مصّنفة < موضع aخر36

.gقسا+ Y لتجميع �لفئا� T5ُتطّبق هنا �ملعاي� �ملعتا Åجدير باملالحظة +� �لقسم 36 هو قسم ُمتبّق. 
Mصالf �ملنتجا� �لX يتضمنها �لقســــم 36 تدخل بصفة عامة Y �ملجموعة M) 526صالf �لســــلع �لشخصية �ملنـزلية) فيما عد� 

�آلال� �ملوسيقية �ملعد�� �لرياضية �ملهنية ممر لعبة ”�لبولينغ“ �ألتوماتيكية ما ÁM �لك. Òألثا� �ملكت� fصالM
361xُصنع �ألثا

ُصنع �ألثا�3610
هذj �لفئة تشــــمل ُصنع �ألثا� بكافة +نو�عه من +ية مو�5 (باســــتثنا{ �ألحجا% + �خلرســــانة + �خلز�) ألp مكا� ألغر�� 

�تلفة.
هذj �لفئة تشمل:

�ملطاعم، كذلك لألماكن �لعامة �ملنـزلية v5لفنا�ُصنع �لكر�سي �ملقاعد للمكاتب ُغر� �لعمل   -
5% �لسينما ما Mليها f%ملقاعد للمسا�ُصنع �لكر�سي   -

ُصنع �لكر�سي �ملقاعد ملعد�� �لنقل  -
�موعا� �لكنبا� Tسّر+ ÁM 6تتحو Xلكنبا� �ل�ُصنع �لكنبا�   -

ُصنع كر�سي مقاعد للحد�ئق  -
ُصنع +ثا� خا¬ للمتاجر: طاال� �لبيع، 5�ليب عر�، +%فف، ما ÁM �لك  -

ُصنع +ثا� للمكاتب  -
 �ملطاعم+ q%ملد�� ُصنع +ثا� للكنائس +  -

ُصنع +ثا� �ملطابخ  -
غر� �ملعيشة �حلد�ئق غ� �لك gُصنع +ثا� لغر� �لنو  -
ُصنع كبائن ملاكينا� �خلياطة +جهزT �لتلفزيو� غ� �لك  -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
جتديد �ألثا�  -

عمليا� �لتجهيز، مثل تنجيد �لكر�سي �ملقاعد  -
عمليا� جتهيز �ألثا�، مثل عمليا� �لر� �لطال{ عمليا� �لتلميع �لتنجيد بالطريقة �لفرنسية  -

ُصنع 5عائم �حلشايا (�ملر�تب)  -
ُصنع �حلشايا  -

 �ملزّT5 من �لد�خل مباT5 �5عمة+ Tملحشّو� �حلشايا �ملزّT5 بنو�بض +  •
 �للد�ئن+ pخللو� kمن �ملطا Tحلشايا غ� �ملغّطا�  •

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �ملخّد��، �حلشايا، �لوسائد، �ألحلفة، �لوسائد �ملحشّوT بالزغب، �نظر 1721  -
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ُصنع �حلشايا �ملطاطية �لقابلة للنفخ، �نظر 2519  -
ُصنع �ألثا� �ملصنو^ من �خلز� �خلرسانة �ألحجا%، �نظر 2691، 2695، 2696  -

 �ملصابيح، �نظر 3150+ T%ُصنع جتهيز�� �إلنا  -
ُصنع �ألثا� للطب + �جلر�حة + طب �ألسنا� + �لطب �لبيطرp، �نظر 3311  -

ُصنع منتجا� غ\ مصّنفة < موضع aخر369
ُصنع �ملجوهر�� �ألصنا� �ملتصلة ֲדا3691

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع �لعمال� �ملعدنية، مبا فيها �لعمال� ��� �لسعر �لقانو�، سو�ً{ كانت من �ملعد� �لثمني + Å تكن  -

MنتاL �لآللئ �ملشغولة  -
 MنتاL +حجا% كرمية +حجا% شــــبه كرمية مشــــغولة. هذ� يشمل شغل �ألحجا% ��� �لنوعية �لصناعية �ألحجا% �لكرمية +  -

شبه �لكرمية �لتركيبـية + �ملعا5 تركيبها
qُشغل �ملا  -

ُصنع �وهر�� من معا�5 �ينة + معا�5 خسيسة ُمدّعمة مبعا�5 �ينة، + من +حجا% كرمية + شبه كرمية، + من 5مج �ملعا�5   -
�لثمينة مع �ألحجا% �لكرمية + شبه �لكرمية، + من مو�5 +خر<

ُصنع +صنا� مصوغا� من معا�5 �ينة + من معا�5 خسيسة ُمدّعمة مبعا�5 �ينة:  -
 Y قرطاســــية ، +صنا� تستعمل5�� �لطعاg، منتجا� مســــّطحة، منتجا� ُمجّوفة، +صنا� للزينة، +صنا� للمكاتب +  •

�ألغر�� �لدينية، ما ÁM �لك
ُصنع +صنا� تقنية + +صنا� للمخت��� من �ملعا�5 �لثمينة (خال� �آلال� + +جز�ئها): بو�تق، ســــكاكني فر5 �ملعاجني،   -

+قطا. �لطال{ �لكهربائي، غ� �لك
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع +صنا� من �ملعا�5 �خلسيسة �ملطلية مبعا�5 �ينة، �نظر �لقسم 28  -
�ألسا% �ملعدنية لساعا� �ليد، �نظر 3330 �ُصنع �لظر  -

ُصنع �ملجوهر�� �ملقّلدT، �نظر 3699  -
ُصنع �آلال� �ملوسيقية3692

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع �آلال� �لوترية  -

ُصنع �آلال� �لوترية �ملزّT5 بلوحة مفاتيح مبا Y �لك +جهزT �لبيانو ��تية �حلركة  -
ُصنع �أل%غو� �ملزّ5 بأنابيب لوحة مفاتيح مبا Y �لك �لقدميا� (ضر. من �أل%غن) �ال� مشاֲדة ��� لوحة مفاتيح   -

قصبا� معدنية سائبة
ُصنع �ألكو%5يو� �ال� مشاֲדة مبا فيها +%غو� �لنفخ بالفم  -

ُصنع �ال� �لنفخ  -
ُصنع �ال� موسيقية تعمل بالقْر^  -

Uنيُصنع �ال� موسيقية ُتحد� �ألصو�� Mلكتر  -
%كستريو� ”كوليوبا�“ ما ÁM �لك+ُصنع �لعلب �ملوسيقية   -

ُصنع +جز�{ لو�&g لآلال� �ملوسيقية:  -
+جهزT ضبط �إليقا^ (مترنوg)، شوكا� �لضبط، +نابيب ضبط 5%جة �لنغم، �ألتا% �ألقر�¬ �للفائف لآلال� ��تية �حلركة،   •

ما ÁM �لك
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

ُصنع صفا%�� &ما%�� ند�{ غ�ها من �ال� �إلشا%�� �لصوتية �لنفخية  -
جتديد �ال� �أل%غو� �آلال� �ملوسيقية �لتا%Óية �ألخر<  -
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هذ* �لفئة ال تشمل:
�لفئة 9211 223نشر عر� +شرطة +قر�¬ للصو� �لفيديو سبق تسجيلها، �نظر �ملجموعتني 221   -

ُصنع �مليكرفونا� مضّخما� �لصو� مكّبر�� �لصو� �لّسماعا� �لعناصر �ملماثلة، �نظر 3230  -
ُصنع +جهزT تشغيل �السطو�نا� تسجيل �لشر�ئط ما ÁM �لك، �نظر 3230  -

ُصنع �آلال� �لX تأخذ شكل �للُّعب، �نظر 3694  -
ضبط صو� �لبيانو، �نظر 5260  -

ُصنع +5�� �لرياضة3693
هذj �لفئة تشمل:

ُصنع +صنا� معد�� للرياضة لأللعا. �لX ُتما%Y q ��و�{ �لطلق Y +ماكن مغلقة +يّّا كانت �ملاT5 �ملصنوعة منها:  -
كر�� صلبة لّينة قابلة للنفخ  •

مضا%. مضا%. لكرT �لطالة مضا%. للغولف  •
5�� �لتزلق على �لثلج �أل%بطة �لقو�ئم+  •

�أللو�f �لشر�عية  •
مستلزما� %ياضة صيد �أل«ا¯ مبا فيها شبا¯ �لصيد  •

مستلزما� �لصيد تسلق �جلبا6 غ� �لك  •
�لقفا&�� +غطية �لر+q �لرياضية �ملصنوعة من �جللد  •

&ّالجا� 5الفني �لتزحلق على �لثلج  •
�لعو�%� gلسها�  •

معد�� صاال� �لرياضة + مر�كز �للياقة �لبدنية + �ملعّد�� �لرياضية  •
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع +شرعة �لقو�%.، �نظر 1721  -
ُصنع �ملالبس �لرياضية، �نظر 1810  -
�ألعّنة، �نظر 1912 Lُصنع �لسر  -
ُصنع �ألحذية �لرياضية، �نظر 1920  -

ُصنع �ألسلحة �لذخائر، �نظر 2927  -
35ُصنع مركبا� %ياضية خال� �ملزجلة ما شابه �لك، �نظر �لقسمني 34   -

ُصنع �لقو�%.، �نظر 3512  -
 ُمعّد�� للعب كرT �لبولينغ، �نظر 3694+ ُصنع مناضد �لبليا5%  -

�لسياk �لقص�T �ملستعملة Y %كو. �خليل، �نظر 3699 kُصنع �لسيا  -
ُصنع �أللعا. �لُلعب3694

:T5لُلعب من +ية ما�هذj �لفئة تشمل ُصنع �أللعا. 
ُصنع �لُدمى مالبس �لُدمى لو�&مها  -

ُصنع 5ُمى على شكل حيو�نا�  -
ُصنع �للعب ��� �لعجال� �ملصّممة للركو. مبا يشمل �لد%�جا� ثالثية �لعجال�  -

ُصنع �ال� موسيقية Y شكل ُلعب  -
ُصنع +صنا� للتسلية + أللعا. �لطالة + �أللعا. �لX ُتما%Y q �ملحا6 �لعامة  -

ُصنع +%�v �للعب  -
ُصنــــع مناضد لعبــــة �لُكّرية �ألتا5، +لعا. ُتما%q باســــتخد�g قطع �لنقو5 �ملعدنية، �لبليــــا5%، مناضد خاصة بألعا. +ندية   -

�لقما%، ُمعّد�� �لية للعب كرT �لبولينغ، غ� �لك
ُصنع +لعا. Mلكترنية: +جهزT +لعا. �لفيديو، �لشطرنج، غ� �لك  -

منا�L تسلية مماثلة، �لقطا%�� �لكهربائية، �موعا� �لتشييد، غ� �لك Tُمصّغر Lُصنع منا�  -
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ُصنع ُلعب تركيب، غ� �لك  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ُصنع �لد%�جا� ��� �لعجلتني، �نظر 3592  -
ُصنع �ألصنا� �لX ُتستخدY g �الحتفاال� + �لكرنفاال� + +صنا� �لتسلية �ألخر<، �نظر 3699  -

كتابة نشر �ل���يا� ألجهزT +لعا. �لفيديو، �نظر 7221، 7229  -
ُصنع منتجا� +خر< غ� مصّنفة Y موضع �خر3699

هذj �لفئة تشمل:
ُصنع مكانس فر�جني مبا فيها �لفر�جني �لX ُتشّكل +جز�ً{ من �آلال�، مماسح لأل%ضيا� �لية ُمشّغلة يديU، مماسح منافض   -
 غبا% ُمعّدT من �لريش، فر�جني للدها�، لّينا� �ســــطو�نا� للرســــم + �لدها�، مّســــاحا� مطاطية غ�ها من �لُفر� +

�ملكانس + �ملّساحا�، ما ÁM �لك
ُصنع ُفر� �ألحذية �ملالبس  -

ُصنع +قالg ح� +قالg %صا¬ من Bيع �ألنو�^ سو�ً{ كانت ميكانيكية + Å تكن  -
gُصنع %صا¬ +قال  -

 +جهزT طبع تعمل باليد، + %قا^ �لطْبع +جهزT طباعة يدية +شرطة + ،T5عّد� gختا+ ُصنع +ختاg تو�%يخ + +ختاg غلْق +  -
ُمعّدT لآلال� �لكاتبة خّتاما�

ُصنع عربا� +طفا6  -
ُصنع مظال� مطر، ¦اســــي، عصي �لســــ�، عصي مبقاعد، ســــياk، سياk قص�T تســــتعمل Y %كو. �خليل، +&%�%، +&%�%   -

كّباسة، +&%�% شبك +&%�% &ينة حابكا� منـزلقة
ُصنع قّد�حا� +عو�5 ثقا.  -

ُصنع +صنا� لالستعما6 �لشخصي: غاليني تدخني، +مشاk، ُمثبّتا� للشعر، نافثا� عطو%، قنينا� عا&لة (تر�مس) غ�ها   -
�للحى �حلو�جب q+للر T%ملنـز�، شعو% مستعا� من �ألعية �لعا&لة لالستعما6 �لشخصي +

+%�جيح منصا� +لعا. �لرماية غ�ها من +لعا. �لتسلية �ملتنقلة T%�ُصنع +%�جيح 5ّ  -
مشمعا� غ� لد�ئنية ��� سطح صلب gُصنع مشمعا� لفر� �أل%� من �للينوليو  -

Tُصنع �وهر�� ُمقّلد  -
%�v �صطناعية، ُلعب فكاهيــــة طر�ئف، مناخل يدية +ُصنــــع +صنــــا� متنوعة: ¦ــــو^، فتائل ما ُيماثلها، &هو% �ــــا%   -

غر�بيل يدية، 5ُمى للخياطني، صنا5يق 5فن �ملوتى، غ� �لك
+نشطة تْصب� جثث �حليو��  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع فتائل �لقّد�حا�، �نظر 1729  -

lعاBe �لتد�ير37
هذ� �لقسم يشمل:

 ÁM هنا¯ حاجة�ألصنا� �ألخر<، سو�ً{ كانت مستعملة + Å تكن، Y شكل ماT5 خاg ثانوية. T5خلر�جتهيز �لنفايا�   -
Mجر�{ عملية حتويل ميكانيكية + كيميائية. �لصو%T �لنمطية لذلك فيما يتعلق بالسلع هي +� �ملدخال� تتألف من �لنفايا� 
 Y ،عملية صناعية Y Tًغ� صاحلة ملو�صلة �ســــتخد�مها مباشــــر Tً5ا تظل عاÇال فإ g+ ســــو�ً{ مت تصنيف �ملدخال� ،T5خلر�
حني تكو� �لنو�تج صاحلة لالســــتخد�g �ملباشــــر Y عملية صناعية حتويلية. ُتعت� �ملاT5 �خلاg �لثانوية �لناجتة ســــلعة سيطة �ا 

.Tائية جديدÇ لكنها ال ُتعت� سلعةقيمة 
هذ� �لقسم ال يشمل:

.36 ÁM 14 gتكن)، �نظر �ألقسا Å + Uثانوية (سو�{ كانت مّصنعة ��تي gمن مو�5 خا Tائية جديدÇ ُصنع منتجا�  -
�لبيع باجلملة للنفايا� �خلرT5، مبا يشــــمل Bع �لســــلع �ملســــتعملة، مثل �لســــيا%��، فر&ها فصلها تفكيكها، من +جل   -
�حلصو6 على +جز�{ قابلة لالستعما6 من جديد تغليفها، + MعاT5 تغليفها، mزينها تسليمها، لكن 5� Mجر�{ +ية عملية 

.52 51 50 gحتويل حقيقية، �نظر �ألقسا
�لفئة 5240. 51بيع �لسلع �ملستعملة باجلملة + �لقطاعي، �نظر �لقسمني 50   -
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ُمعاجلة �لنفايا� ليس ملو�صلة �ستخد�مها Y عملية صناعة حتويلية لكن ֲדد� �لتخلص منها، �نظر 9000.  -
lعاBe تد�ير �لنفايا� ��خلرBe �ملعدنية371

MعاT5 تدير �لنفايا� �خلرT5 �ملعدنية3710
هذj �لفئة تشمل:

جتهيــــز �لنفايــــا� �خلرT5 �ملعدنيتني +صنا� �ملعاY �5 شــــكل مو�5 خــــاg ثانوية. من +مثلة عمليــــا� �لتحويل �مليكانيكية   -
 �لكيميائية:+

�لسحق �مليكانيكي للنفايا� �ملعدنية، مثل �لسيا%�� �ملستعملة ماكينا� �لغسل �لد%�جا�، غ� �لك، مع �لقياg بعد   •
�لك بعمليا� فر& فصل

سائل ميكانيكية gمثل عربا� �لسكك �حلديدية، باستخد� ،Tتقليص حجم �لقطع �حلديدية �لكب�  •
تقطيع �لنفايا� �ملعدنية �ملْركبا� �ملستهلكة، غ� �لك  •

�ستخد�g طر�ئق +خر< للمعاجلة �مليكانيكية، مثل �لقْطع �لتجهيز لتقليل �حلجم  •
تفكيك �لُسُفن  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
 Å تكن)، + Uمعدنية ثانوية (سو�{ كانت منتجة ��تي gمن مو�5 خا Tائية جديدÇ منتجا� معدنية + Tائية جديدÇ �5ُصنع معا  -

28�نظر �لقسمني 27 
 Y غ� �لك، مبامو�قع تفكيك �لســــيا%��، تفكيك �ملاكينا� �حلو�ســــيب من +جل �حلصو6 على +جز�{ قابلة لالستعما6،   -

52 51 50 gقطع �لغيا% �ملستعملة، �نظر �ألقسا Y %لك �الجتا�
�لتخلص من �لسلع �ملستعملة، مثل �مل���5، إل&�لة �لنفايا� �لضا%T، �نظر 9000  -

lعاBe تد�ير �لنفايا� ��خلرBe �لالفلزية372
MعاT5 تدير �لنفايا� �خلرT5 �لالفلزية3720

هذj �لفئة تشمل:
جتهيــــز �لنفايــــا� �خلــــرT5 �لالفلزية +صنــــا� مصنوعة من الفلــــز�� حتويلها ÁM ماT5 خــــاg ثانوية. مــــن +مثلة عمليا�   -

:jلتحويل هذ�
�ستعاT5 �ملطاk، مثل �ملطاk �ملستعمل Y �إلطا%�� إلنتاL ماT5 خاg ثانوية  •

فر& تكوير �للد�ئن من +جل MنتاL ماT5 خاg ثانوية لصنع �ألنابيب +صص �لزهو% �ملنّصا� �لنّقالة ما ÁM �لك  •
جتهيز (تنظيف، ��Mبة، طحن) �لنفايا� �للد�ئنية + �ملطاطية حتويلها ÁM ُحبيبا�  •

�ستعاT5 �ملو�5 �لكيميائية من �لنفايا� �لكيميائية  •
j&فرتنظيفه  Lسحق �لزجا  •

تنظيفها فر&ها، للحصو6 على ماT5 خاg ثانوية ،gسحق �لنفايا� �ألخر<، مثل نفايا� عمليا� ��د  •
�لسحق �لطحن بوسائل ميكانيكية للنفايا� �لناجتة عن +عما6 تشييد هدg �ملبا� (مبا يشمل �خلشب �ألسفلت)  •

جتهيــــز &يــــو� 5هو� �لطهي �ملســــتعملة حتويلهــــا ÁM مو�5 خاg ثانويــــة ألغذية �حليو�نا� �ألليفــــة + +عال� حيو�نا�   •
�ملز%عة

جتهيز نفايا� �ألغذية �ألخر< �ملشربا� �لتبغ �ملو�5 �ملتخلفة حتويلها ÁM ماT5 خاg ثانوية  •
Yلفوتوغر�� v%لو��ستعاT5 �ملعا�5 من نفايا� �لتصوير �لضوئي، مثل ©لو6 �لتثبيت + �ألفالg �لفوتوغر�فية   •

هذ* �لفئة ال تشمل:
 Å تكن)، مثل غز6 �خليوk من �ملخز� �ملسنفر + Uثانوية (سو�ً{ كانت منتجة ��تي gمن مو�5 خا Tائية جديدÇ منتجا� LنتاM  -
 جتديد �ألســــطح �خلا%جية لإلطا%�� �ملطاطية. ينبغي +� ُتصّنف هذj �ألنشــــطة + v%من نفايا� �لو v%ُصنع عجائن �لو +

36 ÁM 14 gفئة �لتصنيع �ملناسبة، �نظر �ألقسا Y
معاجلة �ملو�5 �لغذ�ئية �ملتخلفة لُصنع منتجا� غذ�ئية، �نظر �لقسم 15  -

معاجلة �لفا� �ملجا&% إلنتاL +غذية للحيو�نا�، �نظر 1533  -
معاجلة �لنفايا� �لنوية، �نظر 2330 pMعاT5 جتهيز +نو�^ �لوقو5 �لنو  -
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mم� �لنفايا� �لعضوية، �نظر 2412  -
بيع �لنفايا� �خلرT5 �لالفلزية باجلملة مبا يشمل �جلْمع �لفر& �لتعبئة �لتسليم، غ� �لك، لكن 5� Mجر�{ عملية حتويل   -

حقيقي، �نظر 5149
�لفئة 5240 51�الجتا% باجلملة + �لقطاعي Y �لسلع �ملستعملة، �نظر �لقسمني 50   -

ضعها Y �ملقالب + 5فنها + غ� �لك، �نظر 9000 حرv �لنفايا� +  -
ُمعاجلة �لنفايا� �ملشّعة �ملرحلية �ملأخو�T من �ملستشفيا� �لتخلص منها غ� �لك، �نظر 9000  -

ُمعاجلة �لنفايا� �لساّمة �مللوّثة �لتخلص منها، �نظر 9000  -
�لتخلص من �لفا� �ألغذية �ملشربا� �لتبغ، �نظر 9000  -

lمد���e �لكهربا� ��لغا2 ��مليا�ها� -
هذ� �جلز{ يشمل +نشطة توف� �لطاقة �لكهربائية �لغا& �لطبيعي Mمد���5 �لبخا% Mمد���5 �ملياj عن طريق هيكل +ساسي �5ئم 
�ألنابيب �لرئيســــية �ملو�س�. +بعا5 �لشبكة ليست هي �لعنصر �حلاسم؛ كما +� هذ� �جلز{ يشمل  k(شــــبكة �5ئمة) من �خلطو

ما شابه �لك، Y �ملتنـزها� �لصناعية + Y �معا� �لشقق �لسكنية. ،jمليا�Mمد���5 �لكهربا{ �لغا& �لبخا% 
حدT �تلفة، بإنتاL تلك �إلمد���5 T%�5M هيكلها �ألساســــي تزيد �ملســــتخدمني  من �ملمكن +� تقوg �لوحدT نفســــها، +
 �ملياj يتعني تصنيفها على +/ �لبخا% �ملياj �لســــاخنة +/ �لغا& +/�لنهائيــــني ֲדــــا. �لوحــــد�� �لX تعمل Y توف� �لكهربــــا{ 

حسب نشاطها �ألساسي.
lمد���e �لكهربا� ��لغا2 ��لبخا� ��مليا� �لساخنة40
lنتاQ �نقل �تو2يع �لكهربا�401

نقل تو&يع �لكهربا{4010 LنتاM
هذj �لفئة تشمل:

تشــــغيل مر�فق �لتوليد �لX ُتنتج �لطاقة �لكهربائية؛ مبا Y �لك �لطاقة �حلر�%ية �لنوية ��يد%كهربائية �لطاقة �لX ُتوّلدها   -
T5لطاقة �ملتجد�تو%بينا� غا&ية + ماكينا� 5يز6 

تشغيل ُنظم نقل �لطاقة �لX تنقل �لكهربا{ من مرفق �لتوليد ÁM نظاg �لتو&يع  -
توصيال� +ســــال¯) �لــــX تنقل �لطاقة  qعّد���5 قيا Tعمد+ kتتكــــو� من خطو Xلُنظم �ل� p+) تشــــغيل ُنظــــم �لتو&يــــع  -

�لكهربائية �ملستلمة من مرفق �لتوليد + نظاg �لنقل ÁM �ملستهلك �لنهائي
gبيع �لكهربا{ للمستخد  -

 Áكال{ �لطاقــــة �لكهربائيــــة �لذيــــن يقومو� بترتيب بيــــع �لكهربا{ عن طريــــق ُنظم لتو&يــــع �لطاقة يتو +نشــــطة ســــطا{ +  -
�خر� تشغيلها

ُصنع غا2 �الستصبا�؛ تو2يع 
نو�K �لوقوe �لغا2ية عن طريق 
نابيب �ئيسية402
ُصنع غا& �الستصباf؛ تو&يع +نو�^ �لوقو5 �لغا&ية عن طريق +نابيب %ئيسية4020

هذj �لفئة تشمل:
MنتاL �لغا& لغر� �إلمد�5 بالغا& عن طريق كْربنة �لفحم + من منتجا� &%�عية ثانوية + من �لفضال�  -

ُصنــــع +نــــو�^ قو5 غا&p له قيمة حر�%ية ©ّدT5 عــــن طريق �لتنقية �خللط عمليا� +خر<، من غا&�� �تلفة �ألنو�^ بينها   -
�لغا& �لطبيعي

تو&يعها �إلمد�5 ֲדا من خال6 شبكة +نابيب %ئيسية p&يع +نو�^ �لوقو5 �لغاB نقل  -
بيع �لغا& ÁM �ملستخدg عن طريق +نابيب %ئيسية  -

+نشطة �لوسطا{ + �لعمال{ �لذين يقومو� بوضع �لترتيبا� لبيع �لغا& Y شبكا� لتو&يع �لغا& يقوg �خر� بإ%�5ִדا  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

تشغيل +فر�� فحم �لكو¯، �نظر 2310  -
ُصنع منتجا� بترلية مكّر%T، �نظر 2320  -

ُصنع غا&�� صناعية، �نظر 2411  -
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�ملجموعة 525) 5239 5141عية من �لصفيح (�نظر 5110 + Y بيعها بيع +نو�^ �لوقو5 �لغا&p باجلملة +  -
نقل �لغا&�� عن طريق خطوk �ألنابيب (خال� �ألنابيب �لرئيسية)، �نظر 6030  -

lمد���e �لبخا� ��مليا� �لساخنة403
Mمد���5 �لبخا% �ملياj �لساخنة4030

هذj �لفئة تشمل:
Bع تو&يع �لبخا% �ملياj �لساخنة للتدفئة توليد �لكهربا{ ألغر�� +خر< LنتاM  -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
 �لثلج ألغر�� �لت�يد+ T5�ّمل� jتو&يع �مليا LنتاM  -

�ع �تنقية �تو2يع �مليا�41
�ع �تنقية �تو2يع �مليا�410

4100jتو&يع �ملياBع تنقية 
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

jألغر�� �إلمد�5 بامليا jتنقية �مليا  -
gباعتبا%ها �ملنتج �لرئيسي موضع �الهتما jمليا� Lمن ما{ �لبحر إلنتا fلة �ألمال�&M  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
تشغيل ُنظم �لرp لألغر�� �لز%�عية، �نظر 0140  -

نقل �ملياj (ملسافا� طويلة) عن طريق خطوk �ألنابيب، �نظر 6030  -
معاجلة �ملياj �لعا5مة من +جل منع �لتلو�، �نظر 9000  -

�إلنشا������ -
�إلنشا���45

هذ� �لقســــم يشــــمل �إلنشا{�� �لعامة �إلنشا{�� �لتجا%ية �خلاصة للمبا� ��ندســــة �ملدنية، تركيب �ملبا�، تشطيب �ملبا�. 
 Y ياكل سابقة �لتجهيز�� �إلضافا� �لتعديال�، تركيب �ملبا� + ،fعما6 �إلصال+ ،Tهذ� �لقسم يشمل �ألعما6 �جلديد

�ملوقع، فضًال عن �إلنشا{�� ��� �لطبيعة �ملؤقتة.
�إلنشا��3 �لعامة يند%L فيها Mنشا{ �ملساكن بأكملها، مبا� �ملكاتب،�ملتاجر غ�ها من �ملبا� �لعامة �ملبا� �خلاصة باملر�فق، 
�لســــكك  ،vألنفا� ،p%لكبا�مبا� �ملز�%^، ما ÁM �لك، + Mنشــــا{ �ملنشــــآ� �لثقيلة مثل �لُطرv �لســــريعة، �لشــــو�%^، 
 kخطوشبكا� �لصر� �لصحي، �ملر�فق �لصناعية،  ،pنظم �لر�حلديدية، �ملطا%��، �ملر�فئ غ�ها من �ملشا%يع �ملائية، 
�ألنابيــــب �خلطــــوk �لكهربائية، �ملر�فق �لرياضية، ما ÁM �لك. ميكن تنفيذ هذj �ألعما6 على �لنفقة �خلاصة + نظ� %ســــم 
 Y ملشــــا%يع �لعملية بأكملها� على +ســــاq عقد. ميكن �لتعاقد من �لباطن مع مقالني جتا%يني لتنفيذ +جز�{ من �ألعما6، بل +

بعض �ألحيا�.
�إلنشا��3 �لتجا8ية �خلاصة تشمل Mنشا{ +جز�{ من �ملبا� +عما6 ��ندسة �ملدنية + �لتحض� لتلك �ألعما6. هذj �إلنشا{�� 
mتص عاTً5 ·انب �حد مشتر¯ بالنسبة لإلنشا{�� �ملختلفة �لX تتطلب مها%��، + معد��، خاصة. هذ� يشمل +نشطة مثل 
�ألعما6 �خلاصة ֲדياكل �إلنشــــا{��، +عما6 �خلرسانة، %ّ¬ �لطو.،  ،jحفر �با% �ملياvّ5 �خلو�&يق، +عما6 �ألساســــا�، 
ْضع �ألحجا%، Mقامة �لسقاال�، تغطية �ألسقف، ما ÁM �لك. هذ� يشمل تركيب هياكل من �لُصلب بشرk +ّال تكو� 
�ألجــــز�{ مــــن MنتاL �لوحدT ��ִדا. Y +غلب �ألحيا� يتم تنفيذ �إلنشــــا{�� �لتجا%ية �خلاصــــة مبوجب �لتعاقد من �لباطن، Mّال +� 

+عما6 �إلنشا{�� �ملتعلقة باإلصالحا� ُتنّفذ بصفة خاصة مباشرTً حلسا. �ملالك.
 T5ألنشــــطة ُتنّفذ عا� jهذ .Uممكن µبوظائفه +مر Éملب� gجتعل قيا Xيع +نو�^ �ملر�فق �لB نشــــطة تركيب �ملبا; تشــــمل تركيبA
Y موقــــع �لبنــــا{ لــــو +نه قد يكو� من �ملمكن +� ُتنّفذ بعض +جز�{ �ألعماY 6 +حد �ملحا6 �خلاصة. هذ� يشــــمل +نشــــطة مثل 
�لســــباكة، تركيــــب ُنظم �لتدفئة تكييــــف ��و�{، ��و�ئيا�، ُنظم �إلنــــذ�% غ�ها من �ألعما6 �لكهربائية، ُنظم مرّشــــا� 
مقامة �حلريق، �ملصاعد �لسالÅ �ملتحركة، ما ÁM �لك. هذ� يشمل +يضU +عما6 �لعز6 (�ملياj، �حلر�%T، �لصو�)، +عما6 
�لســــكك �حلديدية �ملطا%�� �ملر�فئ  vإلشــــا%�� للطر� T}تركيب ُنظم لإلضا ،p%عما6 �لت�يد �لتجا+�أللو�f �ملعدنية، 

.Uنف� T%نفس نوعية +نشطة �لتركيب �ملذكو fصالM ألنشطة تشمل كذلك� jهذما ÁM �لك. 
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تشطيب �ملبا; يشمل �ألنشطة �لX ُتسهم Y تشطيب + �ستكما6،+حد �ملنشآ�، مثل تركيب �أللو�f �لزجاجية، �لتجصيص، 
 ÁM ما%v �جلد%��  �لتغطية مبو�5 +خر< مثل �لبا%كيه �لُبُســــط + kحلو�ئط بالبال��لطــــال{ �لتزيــــني، تغطية �أل%ضيــــا� 
�ألعما6 �ملتعلقة بالصوتيا�، تنظيف �لو�جها� �خلا%جية، ما  ،T%تشطيب +عما6 �لنجا�لك، ســــنفرT �أل%ضيا� بالرمل، 

.Uنف� T%نفس نوعية �ألنشطة �ملذكو fصالM Uتشطيب �ملبا� يشمل +يضÁM �لك. 
هذ� �لقسم ال يشمل:

6�5ُصنع مو�5 �لبنا{، �نظر �لبابني جيم   -
Mقامة + تركيب معد�� صناعية، �نظر �لبا. 6�5 (مثل تركيب +فر�� صناعية + تو%بينا� + غ� �لك)  -

هو ُمصّنف Y �لفئة ��� �لصلة Y �لصناعة �لتحويلية،  ،Uهياكل كاملة سابقة �لتجهيز من +جز�{ منتجة ��تي Mنشـــا{ مبــاٍ� +  -
على حسب �ملاT5 �ملستخدمة +ساسM Uّال ��M كانت �ملاT5 �لرئيسية هي �خلرسانة Y هذj �حلالة يظل مصّنفY U هذ� �لقسم

Mقامة هياكل معدنية من +جز�{ ُمصّنعة ��تيU، �نظر 2811  -
هو ُمصّنف Y �لفئة ��� �لصلة Y �لصناعة �لتحويلية، �لك على حسب �ملاT5 �ملستخدمة  ،Uتعشيق ُمصّنعة ��تي + T%تركيب +عما6 جنا  -

(�خلشب مثًال)، �نظر 2022
�ألنشطة �ملعما%ية ��ندسية، �نظر 7421  -

T%�5M �ملشا%يع ألغر�� �إلنشا{��، �نظر 7421  -
mطيط تصميم �ملناظر �لطبيعية، تركيب صيانة �لعشب �حلد�ئق، +نشطة تقليم �ألشجا%، �نظر 0140  -

 ÁM ما vلُطر��ألنشطة �إلنشائية �ملتصلة �تصاًال مباشرµ باستخر�L �لنفط �لغا& �لطبيعي، �نظر 1120 (غ� +� Mنشا{ �ملبا�   -
�لك Y موقع �لتعدين يظل ضمن هذj �لفئة)

�ملد�خن، �لغاليا�، �ألسطح �لد�خلية، غ� �لك، �نظر 7493 ،L%من �خلاتنظيف �لنو�فذ، من �لد�خل   -
lعد�e �ملوقع451

Mعد�5 �ملوقع4510
هذj �لفئة تشمل:

 تدم� �ملبا� غ�ها من �إلنشا{��+ gهد  -
تنظيف مو�قع �لبنا{  -

نقــــل �ألتربــــة: جتريــــف مو�قع �إلنشــــا{�� %5مها تســــويتها متهيدها، حفر �خلنــــاM ،v5&�لة �لصخو%، نســــف �لصخو%،   -
غ� �لك

+عماM 6&�لة �لطبقة �لسطحية للتربة �مللوّثة كجز{ من +نشطة �لتشييد  -
Mعد�5 �ملوقع ألعما6 �لتعدين:  -

+عمــــا6 �لتطويــــر �إلعد�5 �ألخــــر< �ملتعلقة باملمتلــــكا� �ملو�قــــع �لتعدينية، فيما عــــد� مو�قع  Tلــــة �أل®ــــا6 �لز�ئــــد�&M  •
�لنفط �لغا&

+عما6 �حلفر إلجر�{ �الختبا%��، +عما6 �لثقب إلجر�{ �الختبا%��، +خذ عينا� من �لتربة ألغر�� �لتشييد + لألغر��   -
�جليوفيزيائية + �جليولوجية + لألغر�� �ملماثلة

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
+عما6 �لصر� ملوقع �لبنا{  -

+عما6 �لصر� لأل%�ضي �لز%�عية + �أل%�ضي �حلر�جية  -
ما ُيشاֲדها (مبا Y �لك تفج�ها) من مو�قع �لتشييد gلة �أللغا�&M  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
 حفــــر �بــــا% MنتاL �لنفــــط + �لغا&، �نظر 1119 (عندما يكو� للحســــا. �خلــــا¬) + 1120 (عندما يكو� مقابل %ســــم +  -

على +ساq عقد)
حفر �با% �ملياj، �نظر 4520  -

حفر مْهو�T �ملنجم نزًال، �نظر 4520  -
�ستكشا� حقو6 �لنفط �لغا& +عما6 �ملسح �جليوفيزيائي �جليولوجي �لسيزمي، �نظر 7421  -
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�لتصنيف �لصناعي �لد# �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

M&�لة �مللوّثا� من �لتربة، �نظر 9000  -

جز�� منها؛ ��ندسة �ملدنية452 �
بنا� �ملنشآ� �لكاملة 

بنا{ �ملنشآ� �لكاملة + +جز�{ منها؛ ��ندسة �ملدنية4520
هذj �لفئة تشمل:

Mنشا{ Bيع +نو�^ �ملبا�  -
Mقامة منشآ� ��ندسة �ملدنية:  -

 Tلســــكك �حلديدية �ملنشــــأ� vلركائز، �ألنفا� T5لســــريعة �ملرتفعة، �لقناطــــر متعــــد� vلُطــــر� p%مبــــا فيهــــا كبا p%لكبــــا�  •
حتت �أل%�

خطوk �ألنابيب �ملمتدT ملسافا� طويلة، خطوk �التصاال� �لطاقة  -
 Tملناطق �حلضرية، �ألعما6 �ملســــاعد� Y Tلطاقة �ملمتد�خطوk �ألنابيب �ملمتدY T �ملناطق �حلضرية، خطوk �التصاال�   •

�ملنّفذY T �ملناطق �حلضرية
Mنشا{:  -

�ملجا%p �ملائية، +عما6 �ملر�فئ �ألÇا%، مو�نئ �لنـزهة (�ملا%ينا)، ��ويسا�، ما ÁM �لك  •
jحو�جز �مليا 5�لسد  •

شبكا� �ملجا%p، مبا Y �لك Mصالحها  •
Tملشا�ُطرv +خر< للمركبا�  ،vُطرMنشا{ ُطرv للسيا%��، شو�%^   -

Mنشا{ خطوk �لسكك �حلديدية  -
Mنشا{ ممر�� �ملطا%��  -

مالعب  gصاال� �جليمنيزيو+عما6 �إلنشا{، خال� +عما6 �إلنشا{ �ملتعلقة باملبا�، لالستا��5 �لرياضية ®اما� �لسباحة   -
�لتنس مالعب �لغولف �ملنشآ� �لرياضية �ألخر<

جتميع Mقامة منشآ� سابقة �لتجهيز Y �ملوقع  -
تركيب �ألسقف  -
تغطية �ألسقف  -

vألنفا� p%لكبا��ألعما6 �ملتعلقة بُطُرv �لسيا%�� �ملرتفعة   -
ما ÁM �لك %عالما� �ملر g5نشا{ حو�جز �لتصاM  -

حفر �لقنو��  -
�ألعما6 �لX ُتجر< حتت سطح �أل%�  -

+نشطة �لتشييد �لm Xتص ·انب �حد مشتر¯ بالنسبة لإلنشا{�� �ملختلفة �لX تتطلب مها%�� + ُمعّد�� متخّصصة:  -
Mنشا{ �ألساسا�، مبا Y �لك v5 �خلو�&يق  •

حفر Mنشا{ �با% �ملياj، حفر مْهو�T �ملنجم نزًال  •
Uتركيب عناصر من �لُصلب غ� ُمصّنعة ��تي  •

ثs �لُصلب  •
ضع �ألحجا%%ّ¬ �لطو.   •

تركيب �لسقاال� +%صفة �لعمل فّكها، مبا Y �لك تأج� �لسقاال� +%صفة �لعمل  •
تركيب �ملد�خن �ألفر�� �لصناعية  •

تســــتلزg مها%�� Y �لتســــلق �ســــتخد�g �ملعد�� ��� �لصلــــة، مثل �لعمل على  }��Ô تتطلب �الســــتعانة Xألعمــــا6 �ل�  •
�%تفاعا� عالية Y ��ياكل �لعالية

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
+عما6 �لتطوير للحسا. �خلا¬ �لX تشتمل على عمليا� Mنشا{  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
+نشطة �خلدما� �لعا%ضة الستخر�L �لنفط �لغا&، �نظر 1120  -
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��يكل �لتفصيلي مالحظا� تفس�ية

28 26 20 gليس من �خلرسانة، �نظر �ألقساMقامة منشآ� كاملة سابقة �لتجهيز من +جز�{ ��تية �لُصنع   -
�لعمليا� �ألّلية لنقل �ألتربة، �نظر 4510  -

تشييد �ملبا�، �نظر 4530  -
�ستكما6 �ملبا�، �نظر 4540  -

�ألنشطة �ملعما%ية ��ندسية، �نظر 7421  -
T%�5M �ملشا%يع ألغر�� �لتشييد، �نظر 7421  -

�ستئجا% �لسقاال� بد� �لتركيب �لفّك، �نظر 7122  -
تركيب �ملبا�453

تركيب �ملبا�4530
هذj �لفئة تشمل:

تركيب ما يلي Y �ملبا� + مشا%يع �لبنا{ �ألخر<:  -
�ألسال¯ �لوصال� �لكهربائية  •

+سال¯ �التصاال� �لسلكية �لالسلكية  •
ُنظم �لتدفئة �لكهربائية مبا يشمل �ملجّمعا� �لكهربائية للطاقة �لشمسية ��و�ئيا� �خلاصة باملنا&6  •

+جهزT �إلنذ�% ضد �حلريق  •
+جهزT �إلنذ�% ضد �لسرقة  •
�ملصاعد �لسالÅ �ملتحركة  •
مانعا� �لصو�عق غ�ها  •

تركيب ما يلي Y �ملبا� + مشا%يع �لبنا{ �ألخر<:  -
 �لصو� + �الهتز�&��+ T%عما6 �لعز6 ضد �حلر�+  •

ُمعّد�� �لسباكة �ملعد�� �لصحية  •
صال� �لغا&  •

�ملعّد�� �ملجا%p �خلاصة بالتسخني + �لتهوية + �لت�يد + تكييف ��و�{  •
�ملجّمعا� غ� �لكهربائية للطاقة �لشمسية  •

ُنظم �لرّ� ملقامة �حلريق  •
�لسكك �حلديدية �ملطا%�� �ملر�فئ vلُطر� Y ��%إلشا� T}تركيب ُنظم لإلضا  -

تركيب صال� جتهيز�� غ� مصّنفة Y موضع �خر Y �ملبا� + مشا%يع �لبنا{ �ألخر<  -
�لصيانة �لتقنية �لعامة ملنشآ� �ملبا� fعما6 �إلصال+  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
تركيب ُنظم �التصاال� �لسلكية �لالسلكية، �نظر 3220  -

تشطيب �ملبا�454
تشطيب �ملبا�4540

هذj �لفئة تشمل:
 �جلْص، مبا يشــــمل مــــو�5 �لتغطية + kمشــــا%يع �إلنشــــا{ �ألخــــر< باملال طــــال{ �جلــــد%�� �لد�خليــــة �خلا%جية Y �ملبا� +  -

��� �لصلة
تركيبا� �ملتاجر ما ُيماثلها، �ملصنوعة  ،Åلســــال�تركيــــب �ألبو�.، �لنو�فذ، +طر �ألبو�. �لنو�فذ، �ملطابخ �ملرّكبة،   -

Uلغ� مصّنعة ��تي�من �خلشب + من مو�5 +خر< 
تشطيب �ألجز�{ �لد�خلية، مثل �ألسقف +غطية �جلد%�� �خلشبية �حلو�جز �ملتحركة غ� �لك  -

 تبليط + تعليق + تركيب ما يلي Y �ملبا� + Y مشا%يع �إلنشا{ �ألخر<:+ ¬%  -
 �خلرسا� + �ملصنو^ من حجا%T مقطوعة للجد%�� + �أل%ضيا�، + �لتركيبا� �خلزفية للمو�قد+ Yخلز� kلبال�  •



١٢٦

�لتصنيف �لصناعي �لد# �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

�لبا%كيه تغطيا� �أل%ضيا� �خلشبية �ألخر<  •
 �للد�ئن+ kمبا يشمل �ألغطية �ملصنوعة من �ملطا ،gغطية �أل%ضيا� �ملصنوعة من �للينوليو+�لُبُسط   •

&� �لغر�نيت + �ال5%+ gلرخا� + “+غطية �أل%ضيا� + �جلد%�� �ملصنوعة من ”�لت��تز  •
%v �جلد%��  •

L%خلا�5ها� �ملبا� من �لد�خل   -
طال{ منشآ� ��ندسة �ملدنية  -

 �ملر�يا + غ� �لك+ Lتركيب �لزجا  -
تركيب ®اما� سباحة خاصة  -

�لتنظيف بالبخا% �لسفع بالرما6 +نشطة مماثلة لو�جها� �ملبا�  -
تنظيف �ملبا� �جلديدT بعد �إلنشا{  -

+عما6 تشطيب جتهيز +خر< للمبا� غ� مصّنفة Y موضع �خر  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

�ملصّنفة Y �لفئة ��� �لصلة ضمن �لصناعة �لتحويلية، على حسب  Uألشغا6 �خلشبية �ملصّنعة ��تي� + T%تركيب +شغا6 �لنجا  -
�ملاT5 �ملستخدمة (�خلشب، مثًال)، �نظر 2022

+عما6 �لنظافة �لد�خلية للمبا� �ملنشآ� �ألخر<، �نظر 7493  -
+نشطة تصميما� �لتزيني �لد�خلي، �نظر 7499  -

تأج\ معد�� �لبنا� 
� ��دX �ل� ُيشّغلها عامل455
تأج� معد�� �لبنا{ + ��دg �لX ُيشّغلها عامل4550

هذj �لفئة تشمل:
تأج� �لر�فعا� �لX ُيّشغلها عامل  -

ماكينا� تغطية �ألسطح باخلرسانة، غ�ها، �لX ُيّشغلها عامل kفر� �ملال Tجهز+ ��%&تأج� �لبلد  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

تأج� ماكينا� معد�� �لبنا{ ��دg �لX ال ُيّشغلها عامل، �نظر 7122  -

��لســــلع �2| - �لنا�يــــة  ��لد��جــــا�  �ملحــــركا�   ��� �ملركبــــا�  lصــــال�  ��لتجزئــــة؛  �جلملــــة   Bجتــــا�
�لشخصية ��ُألسرية

هذ� �لبا. يشــــمل بيع +p نو^ من �لســــلع (�لبيــــع 5� Mجر�{ +ية عمليا� حتويل) باجلملة �لتجزئــــة، تقدمي �خلدما� �ملرتبطة 
ببيع �لســــلع. �لبيع باجلملة �لتجزئة ميثل �خلطو�� �لنهائية Y تو&يع �لســــلع. هذ� �لبا. يشــــمل +يضM Uصالf �ملركبا� ��� 

�ملحركا� تركيب Mصالf �لسلع �لشخصية �ُألسرية.
D Eجر�3 عمليا� حتويل يشمل �لعمليا� �لعا5ية (+ �ملعاجلا�) �ملرتبطة بالتجا%T، مثل �لفر&، تصنيف �لسلع F ُيعت� +� �لبيع
جتميعها، خلط �لســــلع (مثل �لنبيذ + �لرما6)، �لتعبئة Y قو�%ير (مع �لتنظيف �ملْســــبق للقو�%ير + بدنه)، �لتعبئة، جتزئة 
MعاT5 تعبئتها للتو&يــــع بكميا� +صغر، �لتخزين (ســــو�{ كا� بالتجميد + �لت�يــــد �لُفجائي + Å يكن)،  Tلكميــــا� �لكبــــ��

تنظيف جتفيف �ملنتجا� �لز%�عية، تقطيع +لو�f �ألليا� �خلشبية + �لصفائح �ملعدنية للحسا. �خلا¬.
�ملستعملة لُتّجا% �لتجزئة، + للمستخدمني �لصناعيني  Tجر�{ عمليا� حتويل) للسلع �جلديدM ��لبيع باجلملة هو MعاT5 �لبيع (�لبيع 5
 �لتجا%يني + �ملؤسسيني + �ملهنيني، + لتجا% Bلة �خرين، + +نه ينطوp على �لقياg بد% �لوكيل + �لوسيط Y شر�{ �لسلع من +
+جل +لئك �ألشخا¬ + تلك �لشركا� + بيعها �م. �ألنو�^ �لرئيسية للمؤسسا� �لتجا%ية �ملد%جة هي ُتّجا% �جلملة، +p ُتّجا% 
مصّد%p �ملنتجا� �لصناعية،  p5%مستو�جلملة �لذين ميتلكو� �لسلع �لX يبيعوÇا مثل ُتّجا% �جلملة + +صحا. �ألعما6، + مو&عي 
�جلمعيا� �لتعانية �ملشترية فر^ �لبيع مكاتب �لبيع (ليس متاجر �لبيع بالتجزئة) �لX تديرها حد�� تصنيع + تعدين خال� 
 �ملعامل + �ملناجم �لX متتلكها بغر� تسويق منتجاִדا �لX تتلقى فحسب طلبا� تقوg بتنفيذها بعمليا� شحن مباشرT من �ملعامل +
ســـطا{ �لبضائع �لسلع، �لتجا% �لوكال{ �لذين يتقاضو� عمولة، �لقائمني بالتجميع �ملشترين  Uهذ� �لبا. يشـــمل +يض�ملناجم. 
�جلمعيا� �لتعانية �لX تعمل Y تســـويق �ملنتجا� �لز%�عية. Y كث� من �ألحيا� يقوg جتا% �جلملة، فعليU، بتجميع فر& تصنيف 
MعاT5 �لتغليف MعاT5 �لتو&يع بكميا� +صغر، كما هو �حلا6 بالنسبة للمستحضر��  ،Tفّك �حلموال� �لكب� ،Tلسلع بكميا� كب��

�لصيدالنية؛ خز� ت�يد تسليم تركيب �لسلع، �لعمل Y تريج �ملبيعا� لعمالئهم، تصميم �لعالما� �لتجا%ية.
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�ملســــتعملة للجمهو% �لعاg، +ساســــU، من +جل  Tجر�{ عمليا� حتويل) للســــلع �جلديدM ��لبيع بالتجزئة هو MعاT5 �لبيع (�لبيع 5
�ألكشا¯، �ملحال�  ،gألقسا� T5ملتاجر �لضخمة متعد��الســــتهال¯ + �الســــتعما6 �لشخصي + �ألسرp، من جانب �ملتاجر، 
�لX تتلقى �لطلبا� بال�يد، �لباعة بالعمولة �لباعة �جلائلني، �جلمعيا� �لتعانية �الستهالكية، صاال� �ملز���5، غ� �لك. 
غالبية ُتجا% �لتجزئة ميتلكو� �لسلع �لX يبيعوÇا، غ� +� بعضهم يعمل كوكيل جلهة %ئيسية يبيع �لسلع على +ساÇ+ qا 5يعة 

 مقابل عمولة.+
بيع �صيانة �lصال� �ملركبا� ��� �ملحركا� ��لد��جا� �لنا�ية؛ بيع �قوe �لسيا��� بالتجزئة50

هذ� �لقسم يشمل:
Bيع �ألنشــــطة (باســــتثنا{ �لتصنيع �إلËا%) �لX �ا صلة باملركبا� ��� �ملحركا� �لد%�جا� �لنا%ية، مبا Y �لك سيا%��   -

سيا%�� �لنقل: )p%لشحن (�للو��
�ملستعملة باجلملة �لقطاعي Tبيع �ملركبا� �جلديد  •

fإلصال��لصيانة   •
بيع �ألجز�{ �لتو�بع باجلملة �لقطاعي  •

+نشطة �لوكال{ �لذين يتقاضو� عموال� �لذين يعملو� Y بيع �ملركبا� باجلملة + �لقطاعي  •
غسل تلميع جر �ملركبا� ما ÁM �لك  •

:Uهذ� �لقسم يشمل +يض
بيع قو5 �لسيا%�� منتجا� �لتشحيم + �لت�يد بالتجزئة  -

هذ� �لقسم ال يشمل:
تأج� �ملركبا� ��� �ملحركا� �لد%�جا� �لنا%ية بد� سائق، �نظر 7111  -

تأج� �لسيا%�� �خلاصة بسائق، �نظر 6022  -
تأج� سيا%�� �لشحن بسائق، �نظر 6023  -

بيع �ملركبا� ��� �ملحركا�501
بيع �ملركبا� ��� �ملحركا�5010

هذj �لفئة تشمل:
�ملستعملة: Tلتجزئة للمْركبا� �جلديد��لبيع باجلملة   -

مْركبــــا� �لــــركا. ��� �ملحركا� مبا Y �لك مْركبــــا� �لُركا. ��� �ملحركا� �ملتخصّصة، مثل عربا� �إلســــعا�   •
ما ÁM �لك Tحلافال� �لصغ��

T%نصف �ملقطو T%ملركبا� �ملقطو��لشاحنا�   •
مركبا� �ملخيما�، مثل �لكرفانا� �ملنا&6 �ملصنوعة على شكل مْركبا� ��� ©ركا�  •

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
�لبيع باجلملة �لتجزئة للمركبا� ��� �ملحركا� �ملصّممة للس� على �أل%�ضي غ� �لعا5ية (سيا%�� ”�جليب“ ما Mليها)  -

�لبيع باجلملة �لتجزئة �لذp يقوg به كال{ يتقاضو� عمولة  -
بيع �لسيا%�� باملز�5  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
�لبيع باجلملة �لتجزئة ألجز�{ تو�بع �ملركبا� ��� �ملحركا�، �نظر 5030  -

صيانة �lصال� �ملركبا� ��� �ملحركا�502
صيانة Mصالf �ملركبا� ��� �ملحركا�5020

هذj �لفئة تشمل:
صيانة Mصالf �ملركبا� ��� �ملحركا�  -

�إلصالحا� �مليكانيكية  •
�إلصالحا� �لكهربائية  •
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�Mصالf ُنظم �حلقن �إللكتر  •
تقدمي �خلدما� �لعا5ية  •

Mصالf ��يكل  •
Mصالf +جز�{ �ملركبا� ��� �ملحركا�  •

�لغسيل �لتلميع ما ÁM �لك  •
�لر� �لدها�  •

Mصالf �لستائر �لنو�فذ  •
Mصالf �ملقاعد  •

 تركيب + �ستبد�6 �إلطا%�� �خلا%جية �لد�خلية+ fصالM  -
�ملعاجلة للوقاية من �لصد+  -

تركيب +جز�{ تو�بع على +ساÇ+ qا ال متثل جزً{� من عملية �لتصنيع  -
�جلّر  -

تقدمي �ملساعدT على جانب �لطريق  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

جتديد �ألسطح �خلا%جية لإلطا%�� MعاT5 تركيبها، �نظر 2511  -
بيع 
جز�� �تو�بع �ملْركبا� ��� �ملحركا�503

بيع +جز�{ تو�بع �ملْركبا� ��� �ملحركا�5030
هذj �لفئة تشمل:

تو�بع �ملْركبا� ��� �ملحركا� (Y حالة ما ��M كانت غ�  ��5+�لبيــــع باجلملة �لتجزئة ألجز�{ مكّونا� جتهيــــز��   -
ُمتضّمنة Y بيع �ملركبا� ��� �ملحركا�)

بيع �صيانة �lصال� �لد��جا� �لنا�ية �ما يتصل ֲדا من 
جز�� �تو�بع504
بيع صيانة Mصالf �لد%�جا� �لنا%ية ما يتصل ֲדا من +جز�{ تو�بع5040

هذj �لفئة تشمل:
�لبيع باجلملة �لتجزئة للد%�جا� �لنا%ية، مبا يشمل �لد%�جا� �لنا%ية ��� �لثال� عجال�  -

�لبيع باجلملة �لتجزئة، مبا يشمل تلبية �لطلبا� �ملرسلة بال�يد، ألجز�{ تو�بع �لد%�جا� �لنا%ية  -
+نشطة �لوكال{ �لذين يتقاضو� عمولة  -

صيانة Mصالf �لد%�جا� �لنا%ية  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

بيع صيانة Mصالf �لد%�جا� ��� �لعجلتني ما يتصل ֲדا من +جز�{ تو�بع، �نظر 5110، 5139، 5239، 5260  -
بيع �قوe �لسيا��� بالتجزئة505

بيع قو5 �لسيا%�� بالتجزئة5050
هذj �لفئة تشمل:

�لبيع بالتجزئة لوقو5 �ملْركبا� ��� �ملحركا� �لد%�جا� �لنا%ية ما ÁM �لك:  -
قو5 �ملحركا�  •

�لغا&لني  •
�لبنـزين  •

غا& �لبتر6 �لسائل  •
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

�لبيع بالتجزئة ألنو�^ �لوقو5 �ملماثلة �ملستخدمة Y �لقو�%.  -
�لبيع بالتجزئة ملنتجا� �لتشحيم منتجا� �لت�يد للمرْكبا� ��� �ملحركا�  •
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هذ* �لفئة ال تشمل:
بيع +نو�^ �لوقو5 باجلملة، �نظر 5141  -

�لبيع بالتجزئة لغا& �لبتر6 �لسائل ألغر�� �لطهي + �لتدفئة، �نظر 5239  -
جتا�B �جلملة �جتا�B �لعمولة، باستثنا� �ملْركبا� ��� �ملحركا� ��لد��جا� �لنا�ية51

هذ� �لقسم يشمل:
 �ملســــتعملة ÁM جتا% �لتجزئة، + ÁM �ملســــتعملني Y �ملجــــاال� �لصناعية + Tحتويل) للســــلع �جلديد �MعــــاT5 �لبيع (�لبيع 5  -
�لتجا%ية + �ملؤسســــية + �ملهنية، + ÁM غ�هم من جتا% �جلملة؛ + �لقياg بد% �لوكال{ Y شــــر�{ �لبضائع حلســــا. هؤال{ 

�ألشخا¬ + تلك �لشركا� + بيعها Mليهم:
+نشــــطة جتا% �جلملة، �لعما6 باملقطوعية، �ملوّ&عني �لصناعيني، �ملصّد%ين، �ملســــتو%5ين، �حتا��5 �لشــــر�{ �لتعانية،   •
«اســــرT �لبضائع �لسلع، �لتجا% �لوكال{ �ملجّمعني �لذين يتقاضو� عمولة، �حتا��5 �ملشترين �الحتا��5 �لتعانية 

�لX تعمل Y �ا6 تسويق منتجا� �ملز�%^
:Uهذ� �لقسم يشمل +يض

 ،Tفّك �حلموال� �لكب� ،Tتصنيف �لســــلع بكميا� كب�عمليا� �ملعاجلة �ملعتاT5 �ملرتبطة بالبيع باجلملة، مثل جتميع فر&   -
MعاT5 �لتغليف �لتعبئة Y قو�%ير، MعاT5 �لتو&يع بكميا� +صغر، كما هو �حلا6 بالنسبة للمستحضر�� �لصيدالنية؛ خز� 

ت�يد تسليم تركيب �لسلع للحسا. �خلا¬
تغليف �لسلع �لصلبة تعبئة �لسلع �لسائلة + �لغا&ية مبا يشمل �خللط �لترشيح للحسا. �خلا¬  -

هذ� �لقسم ال يشمل:
�لبيع باجلملة للمركبا� ��� �ملحركا� �لكرفانا� �لد%�جا� �لنا%ية، �نظر 5010، 5040  -

�لبيع باجلملة لتو�بع �ملحركا� �نظر 5030، 5040  -
تأج� �لسلع �ستئجا%ها، �نظر �لقسم 71  -

تغليف �لسلع �لصلبة تعبئة �لسلع �لسائلة + �لغا&ية، مبا يشمل �خللط �لترشيح حلسا. +طر�� ثالثة، �نظر 7495  -
�لبيع باجلملة نظ\ �سم 
� على 
سا� عقد511

�لبيع باجلملة نظ� %سم + على +ساq عقد5110
هذj �لفئة تشمل:

+نشطة �لوكال{ بالعمولة «اسرT �لسلع Bيع جتا% �جلملة �آلخرين ممن يتاجر� باسم �خرين حلساֲדم  -
+نشطة �ألشخا¬ �لذين يعملو� على �لتوفيق بني �لبائعني �ملشترين + �لقياg مبعامال� جتا%ية باسم من ير+سهم مبا Y �لك   -

�لقياg مبعامال� جتا%ية عن طريق شبكة ”�إلنترنت“
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

+نشطة صاال� �ملز���5 باجلملة  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

519 ÁM 512 جلملة باسم صاحبها، �نظر� T%جتا  -
قياg �لوكال{ بعمليا� �لبيع بالتجزئة، �نظر �لقسم 52  -

�ألنشطة �لX يقوg ֲדا كال{ �لتأمني، �نظر 6720  -
�ألنشطة �لX يقوg ֲדا �لوكال{ �لعقا%يو�، �نظر 7020  -

�لبيع باجلملة للمو�e �خلاX �لز��عية ��ملاشية �حلّية، ��ألغذية ��ملشر�با� ��لتبغ512
�لبيع باجلملة للمو�5 �خلاg �لز%�عية �ملاشية �حلّية5121

هذj �لفئة تشمل:
%�لبيع باجلملة للحبو. �لبذ  -

�لبيع باجلملة للفو�كه �لزيتية  -
�لبيع باجلملة للزهو% �لنباتا�  -
�لبيع باجلملة للتبغ غ� �ملصّنع  -
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�لبيع باجلملة للماشية �حلّية  -
�لبيع باجلملة للجلو5 �لصال6  -
�لبيع باجلملة للجلو5 �ملدبوغة  -

�لبيع باجلملة للمو�5 �لز%�عية �ملخلفا� �لفضال� �ملنتجا� �لثانوية �ملستخدمة كعلف للحيو��  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

�لبيع باجلملة لألليا� �لنسجية، �نظر 5149  -
�لبيع باجلملة لألغذية �ملشربا� �لتبغ5122

هذj �لفئة تشمل:
���لبيع باجلملة للفو�كه �خلضر  -

�لبيع باجلملة ملنتجا� �أللبا�  -
�لبيع باجلملة للبيض منتجا� �لبيض  -

�لدهو� �حليو�نية + �لنباتية gلبيع باجلملة لزيو� �لطعا�  -
gمنتجا� �للحو gلبيع باجلملة للحو�  -
�لبيع باجلملة ملنتجا� مصائد �أل«ا¯  -

�لبيع باجلملة للسكر �لشوكوالته �حللويا� �لسّكرية  -
�لبيع باجلملة ملنتجا� �ملخابز  -

�لبيع باجلملة للمشربا�  -
�لتو�بل �لكاكا pلشا��لبيع باجلملة للّبن   -

�لبيع باجلملة ملنتجا� �لتبغ  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

شر�{ �لنبيذ باجلملة تعبئته 5� Mجر�{ عمليا� حتويل عليه  -
�لبيع باجلملة لغذ�{ �حليو�نا� �ملدلّلة  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
خلط �لنبيذ + �لكحوليا� �ملقّطرT، �نظر 1551  -

�لبيع باجلملة للسلع �ملنـزلية513
�لبيع باجلملة للمنسوجا� �مللبوسا� �ألحذية5131

هذj �لفئة تشمل:
�لبيع باجلملة للغز6  -

�لبيع باجلملة للمنسوجا�  -
�لبيع باجلملة للتيل �ملستخدY g �ألغر�� �ملنـزلية ما Mليها  -

�لبيع باجلملة للخر5��: �إلبر، خيوk �حلياكة، ما ÁM �لك  -
�لبيع باجلملة للملبوسا� مبا يشمل �ملالبس �لرياضية  -

�لبيع باجلملة لتو�بع �مللبوسا�، مثل �لُقفا&�� %�بطا� �لعنق ّ®اال� �لسر�يل  -
�لبيع باجلملة لألحذية  -

�لبيع باجلملة لألصنا� �ملصنوعة من �لفر�{  -
�لبيع باجلملة للشماسي  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
�لبيع باجلملة للمجوهر�� �لسلع �ملصنوعة من �جللد، �نظر 5139  -

�لبيع باجلملة لألليا� �لنسجية، �نظر 5149  -
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�لبيع باجلملة للسلع �ملنـزلية �ألخر<5139
هذj �لفئة تشمل:

�لبيع باجلملة لألثا� �ملنـز�  -
�لبيع باجلملة لألجهزT �ملنـزلية  -
T}لبيع باجلملة ملعد�� �إلضا�  -
�لبيع باجلملة أل5�� �لقطع  -

�لبيع باجلملة لأل�� �لزجاجية �خلشبية  -
�لبيع باجلملة لو%v �حلائط مشمعا� �أل%ضية  -

�لبيع باجلملة للسلع �لصيدالنية �لطبية  -
�لبيع باجلملة للعطو% مستحضر�� �لتجميل +نو�^ �لصابو�  -

�لبيع باجلملة للد%�جا� +جز�ئها تو�بعها  -
�لبيع باجلملة لأل5�� �ملكتبية �لكتب �ملجال� �لصحف، �لسلع �لفوتوغر�فية �لبصرية، �لسلع �جللدية تو�بع �لسفر،   -
�ملجوهر��، �أل5�� �ملوسيقية، �أللعا. �لُلعب، �لسلع �لرياضية،  Tلساعا� �لكب��ساعا� �ليد ساعا� �جليب 

�ألصنا� �ملصنوعة من �خلشب، �ألصنا� �ملصنوعة من +ماليد �دلة، �ألصنا� �ملصنوعة من �لفلني، ما ÁM �لك
هذ* �لفئة ال تشمل:

�لبيع باجلملة لألثا� �ملكتÒ، �نظر 5159  -
514Beلبيع باجلملة للمنتجا� �لوسيطة غ\ �لز��عية ��لنفايا� ��خلر�

�لبيع باجلملة ألنو�^ �لوقو5 �لصلبة �لسائلة �لغا&ية ما يتصل ֲדا من منتجا�5141
هذj �لفئة تشمل:

�ملزلّقا� �لزيو� ما ÁM �لك gلشحو��لبيع باجلملة ألنو�^ قو5 �لسيا%��   -
�لبيع باجلملة للمعا�5 %كا&�� �ملعا5142�5

هذj �لفئة تشمل:
�لبيع باجلملة لركا&�� �ملعا�5 �حلديدية غ� �حلديدية  -

�لبيع باجلملة للمعا�5 �حلديدية غ� �حلديدية Y +شكا�ا �ألّلية  -
�لبيع باجلملة للمنتجا� �ملعدنية شبه �ملنتهية �ملصّنعة من معا�5 حديدية غ� حديدية غ� �ملصّنفة Y موضع �خر  -

�لبيع باجلملة للذهب �ملعا�5 �لنفيسة �ألخر<  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

�لبيع باجلملة للمخلفا� �خلرT5، �نظر 5149  -
ُمعّد�� Mمد��5 �لسباكة �لتدفئة5143 ،Tألجهز��لبيع باجلملة ملو�5 �لبنا{، 

هذj �لفئة تشمل:
gحالته �خلا Y لبيع باجلملة للخشب�  -

�لبيع باجلملة ملنتجا� �لتجهيز �ألّ� للخشب  -
�لبيع باجلملة للدهانا� +نو^ �لطال{  -

�لبيع باجلملة ملو�5 �لبنا{:  -
�لرمل، �حلصى  •

�لبيع باجلملة للزجاL �ملسطح  -
�لبيع باجلملة لأل5�� �ملعدنية �ألقفا6  -

�لبيع باجلملة للتركيبا� �لتثبيتا�  -
jلبيع باجلملة لسخانا� �مليا�  -

�لبيع باجلملة للُمعّد�� �لصحية:  -
sألصنا� �لصحية �ألخر< �ملصنوعة من �خلز� �لصي��حلماما� +حو�� �لغسيل �ملر�حيض   •
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�لبيع باجلملة ملعّد�� �لتركيبا� �لصحية:  -
�ألنابيب، �ملو�س�، �لوصال�، �حلنفيا�، �لقطع على شكل �حلر� T، �لوصال�، �ملو�س� �ملطاطية، ما ÁM �لك  •

�ملناش� �ملفكا� �أل5�� �ليدية �ألخر< v%ية، مثل �ملطا�لبيع باجلملة للُعد5 �ليد  -
5149T5خلر��لبيع باجلملة للمنتجا� �لوسيطة �ألخر< �لنفايا� 

هذj �لفئة تشمل:
�لبيع باجلملة للمو�5 �لكيميائية �لصناعية:  -

�ألنيلني، ح� �لطباعة، �لزيو� �ألساســــية، �لغا&�� �لصناعية، �ملو�5 �لغرية �لكيميائية، مو�5 �لتلوين، �لر�تينج �لتركيبـي،   •
�مليثانــــو6، &يــــت �ل��فني، مو�M 5ضافة �لر�ئحة �ملــــذ�v، �لصو�5، �مللح �لصناعي، �أل®ا� +نو�^ �لك�يت، مشــــتقا� 

�لنشا{، غ� �لك
�لبيع باجلملة للمخّصبا� �ملنتجا� �لكيميائية �لز%�عية  -

�لبيع باجلملة للمو�5 �للد�ئنية Y +شكا�ا �ألّلية  -
kلبيع باجلملة للمطا�  -

�لبيع باجلملة لألليا� �لنسجية ما Mليها  -
Tبكميا� كب� v%لبيع باجلملة للو�  -

�لبيع باجلملة لألحجا% �لكرمية  -
�ملو�5 �خلاصة بإعاT5 �لد%�� �ملعدنية غ� �ملعدنية، مبا يشــــمل Bْع فْر& فْصل تفكيك  T5خلر��لبيــــع باجلملــــة للنفايا�   -
�لســــلع �ملســــتعملة، مثل �لســــيا%��، للحصو6 على +جز�{ قابلة لالســــتخد�g من جديــــد، �لتعبئة MعــــاT5 �لتعبئة �لتخزين 

�ملباعة قيمة متبقية Tهذ� تكو� للنفايا� �ملشتر� ÁM باإلضافة�لتسليم، لكن 5� Mجر�{ +ية عملية حتويل حقيقية. 
تفكيك �ملركبا� بعد �نتها{ عمرها �الفتر�ضي (تفكيك �لسيا%��؛ �لبيع باجلملة ملخلفا� �لسيا%��؛ بيع +جز�{ من �لفا�   -

�لسيا%�� ÁM +شخا¬ خاّصني مستخدمني مهنيني)
هذ* �لفئة ال تشمل:

�ألصنا� �ألخــــر< حتويلها ÁM ماT5 خــــاg ثانوية عندمــــا يكو� مطلوبM Uجــــر�{ عملية حتويل  T5خلــــر�جتهيــــز �ملخلفــــا�   -
 ،UائيÇ Uال متثل منتجحقيقيــــة. �ملــــاT5 �خلاg �لثانوية �لناجتة تكو� مالئمة لالســــتخد�g �ملباشــــر Y عملية �لتصنيع �لصناعــــي 

3720�نظر 3710 
تفكيك �لسفن، �نظر 3710  -

متزيق �لسيا%�� عن طريق Mجر�{ عملية ميكانيكية، �نظر 3710  -
�لبيع بالتجزئة للسلع �ملستعملة، �نظر 5240  -

معاجلة �لنفايا� ليس ملو�صلة �ستخد�مها Y عملية تصنيع صناعية لكن ֲדد� �لتخلص منها، �نظر 9000  -
Bع معاجلة �لنفايا� �ملنـزلية �لصناعية، �نظر 9000  -

515��eلبيع باجلملة لآلال� ��ملعد�� ��إلمد��
�لبيع باجلملة للحو�سيب �ملعد�� �لطرفية للحو�سيب �ل���يا�5151

هذj �لفئة تشمل:
�لبيع �جلملة للحو�سيب �ملعد�� �لطرفية للحو�سيب  -

�لبيع باجلملة لل���يا�  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

�لبيع باجلملة لألجز�{ �إللكترنية، �نظر 5152  -
�لبيع باجلملة ألجهزT �لنسخ �ملعد�� �ملكتبية �ألخر<، �نظر 5159  -

�لبيع باجلملة للماكينا� �لX يتم �لتحكم فيها بو�سطة �حلاسو.، �نظر 5159  -
�لبيع باجلملة لألجز�{ �ملعد�� �إللكترنية ألجز�{ معد�� �التصاال� �لسلكية �لالسلكية5152

هذj �لفئة تشمل:
�لبيع باجلملة للصماما� �ألنابيب �إللكترنية  -



١٣٣

��يكل �لتفصيلي مالحظا� تفس�ية

�لبيع باجلملة للوسائل شبه �ملوّصلة  -
�لبيع باجلملة للرقائق �لدقيقة �لد�ئر �ملتكاملة  -

�لبيع باجلملة للد�ئر �ملطبوعة  -
�لبيع باجلملة لألشرطة �ألقر�¬ �لصغ�T �لسمعية �لبصرية غ� �ملسّجلة لألقر�¬ �ملغناطيسية �لضوئية  -

�لبيع باجلملة ملعد�� ��اتف �التصاال�  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

�لبيع باجلملة للحو�سيب �ملعد�� �لطرفية للحو�سيب، �نظر 5151  -
�لبيع باجلملة لآلال� �ملعد�� �إلمد���5 �ألخر<5159

هذj �لفئة تشمل:
�لبيع باجلملة لآلال� �ملعد�� �ملكتبية، فيما عد� �حلو�سيب �ملعد�� �لطرفية للحو�سيب  -

Òلبيع باجلملة لألثا� �ملكت�  -
�لبيع باجلملة ملعد�� �لنقل فيما عد� �ملركبا� ��� �ملحركا� �لد%�جا� �لنا%ية �لد%�جا�  -

Lإلنتا� kخطو Y gبو�“ �ملستخد�لبيع باجلملة لإلنسا� �آل� ”�لر  -
�لبيع باجلملة لألسال¯ �لقو�طع معد�� �لتركيب �ألخر< �ملستخدمة Y �ألغر�� �لصناعية  -

�لبيع باجلملة ملو�5 كهربائية +خر<، مثل �ملحركا� �لكهربائية �ملحوّال�  -
�ملالحة Y خدما� +خر< T%لتجا��لبيع باجلملة آلال� +خر< غ� مصّنفة Y موضع �خر كي تستخدY g �لصناعة   -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
�لبيع باجلملة للُعد5 �آللية �لX يتم �لتحكم فيها بو�سطة �حلاسو.  -

�لبيع باجلملة لآلال� �ملســــتخدمة Y �لصناعة �لنســــجية �لX يتم �لتحكم فيها بو�ســــطة �حلاسو. ملاكينا� �حلياكة �لتصن�   -
(�لتريكو) �لX يتم �لتحكم فيها بو�سطة �حلاسو.

qمعد�� �لقيا�لبيع باجلملة لآلال�   -
�لبيع باجلملة ملاكينا� ִדذيب �حلشائش +يًّا كانت طريقة %�5Mִדا  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
�لبيع باجلملة للمركبا� ��� �ملحركا� �ملقطو%�� �لكرفانا�، �نظر 5010  -

�لبيع باجلملة ألجز�{ �ملركبا� ��� �ملحركا�، �نظر 5030  -
�لبيع �جلملة للد%�جا� �لنا%ية، �نظر 5040  -

�لبيع باجلملة للد%�جا�، �نظر 5139  -
�لبيع باجلملة للحو�سيب �ملعد�� �لطرفية، �نظر 5151  -

�لبيع باجلملة لألجز�{ �إللكترنية معد�� ��اتف �التصاال�، �نظر 5152  -

نو�K �لبيع باجلملة �ألخر[519

+نو�^ �لبيع باجلملة �ألخر<5190
هذj �لفئة تشمل:

�لبيع باجلملة �ملتخّصص غ� �ملشموp+ Y 6 من �لفئا� �لسابقة  -
ص معّين �لبيع باجلملة ملجموعة متنوعة من �لسلع 5� +m pصُّ  -

جتا�B �لتجزئة، باستثنا� �ملركبا� ��� �ملحركا� ��لد��جا� �لنا�ية؛ lصال� �لسلع �لشخصية ��ملنـزلية52
�ملستعملة (5� Mجر�{ +ية عمليا� حتويل) للجمهو%، +ساسU، من +جل �الستهال¯  Tبيع �لسلع �جلديد T5عاM هذ� �لقسم يشمل
�ألكشــــا¯، �ملحال� �لX تتلقى  ،gألقســــا� T5ملتاجر �لضخمة متعد�  �الســــتعما6 �لشــــخصي + �ملنـز�، عن طريق �ملتاجر ++

�لطلبا� بال�يد، �لباعة بالعمولة �لباعة �جلائلني، �جلمعيا� �لتعانية �الستهالكية غ� �لك.
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جتــــا%T �لتجزئــــة ُتصّنف +ًال حســــب نو^ منفذ �لبيع (جتــــا%T �لتجزئة Y �ملتاجر: (�ملجموعــــا� ÁM 521 524؛ جتا%T �لتجزئة 
خــــا%L �ملتاجــــر: �ملجموعة 525). جتا%T �لتجزئة Y �ملتاجر ُتقّســــم +يضÁM U �لبيع بالتجزئة للســــلع �جلديدT (�ملجموعا� 521 
�لبيع بالتجزئة للسلع �ملستعملة (�ملجموعة 524). بالنسبة للبيع بالتجزئة للسلع �جلديدY T �ملتاجر يوجد متييز �خر  (523 ÁM
�لبيع بالتجزئة Y �ملتاجر غ� �ملتخّصصة (�ملجموعة 521).  (523بــــني �لبيــــع بالتجزئة Y �ملتاجر �ملتخّصصة (�ملجموعتا� 522 
�ملجموعا� �لو�T5% +عالj مقّســــمة +يضU على حســــب �موعة �ملنتجا� �ملباعة. �لبيع �لذË pر< خا%L �ملتاجر ¡ّد5 +شكا6 

�لتجا%T (مثال، �لطلبا� �ل�يدية، �ألسو�v، من با. ÁM با.، �ال� �لبيع، غ� �لك).
�لسلع �ملباعة Y هذ� �لقسم تقتصر، ألسبا. �ضحة، على ما ُيسّمى بالسلع �الستهالكية؛ لذلك فإÇا ال تشمل �لسلع �لX ال 

تدخل عاY Tً5 جتا%T �لتجزئة، مثل �لغال6 �لركا&��، �ملاكينا� �ملعد�� �لصناعية، غ� �لك.
 ��هذ� �لقســــم يشــــمل +يضU �ملؤسســــا� �لX تبيع للجمهو%، مــــن �لبضائع �ملعرضة، منتجا� مثــــل �آلال� �لكاتبة، + �أل5

�ملكتبية، + �لطال{ + �خلشب �ملنشو%، �لك على �لرغم من +� هذj �ملبيعا� قد ال تكو� لسلع شخصية + منـزلية.
قد يكو� هنا¯ 5% لبعض من عمليا� جتهيز �لسلع، غ� +� هذ� ال يعد +� يكو� +مرµ عا%ضU بالنسبة للبيع.

 qكال{ على +ســــاهذ� �لقســــم يشــــمل +يضU �لبيع بالتجزئة من خال6 +نشــــطة �لبيع بالتجزئة Y صاال� �ملز���5 �لX يقوg ֲדا 
تركيب �لسلع �لشخصية + �ملنـزلية سو�ً{ كا� �لك مقترنU بالبيع بالتجزئة + Å يكن. fصالM كذلكتقاضي عمولة، 

هذ� �لقسم ال يشمل:
بيع �ملنتجا� �لز%�عية بو�سطة �ملز�%عني، �نظر �لقسم 01  -

37 ÁM 15 gألقسا� Y بيع �لسلع (مثل �ألغذية) �ملصّنفة بصفة عامة كصناعة حتويليةصنع   -
بيع �ملركبا� ��� �ملحركا� �لد%�جا� �لنا%ية +جز�ئها بيع قو5 هذj �ألصنا�، �نظر �لقسم 50  -

�لكيمايا� �لصناعية، �حلديد �لصلب، �آلال� �ملعد�� �لصناعية،  ،g6 �خلا�الجتــــا% Y �حلبو.، �لــــركا&��، �لبتر  -
�نظر �لقسم 51

بيع �ألغذية �ملشربا� ألغر�� �الستهال¯ Y �ملبا� بيع �ألطعمة �لX ُتحمل ÁM �ملنـز6، �نظر 5520  -
تأج� �ستئجا% �لسلع �لشخصية �ملنـزلية للجمهو%، �نظر 7130  -

جتا�B �لتجزئة غ\ �ملتخّصصة < �ملتاجر521
�لبيع بالتجزئة Y �ملتاجر غ� �ملتخّصصة �لX تكو� �ألغذية + �ملشربا� + �لتبغ هي �لسلع �لسائدT فيها5211

:Y لفئة تشمل �ملتاجر �لعاملة� jهذ
�لبيــــع بالتجزئــــة ملجموعــــة متنوعة من �لســــلع، غ� +نه يتعّين +� تكو� �ملنتجا� �لغذ�ئية + �ملشــــربا� + �لتبغ هي �لســــلع   -

�لسائدT فيها:
+نشــــطة �ملتاجــــر �لعامــــة �لX يكو� �ــــا - ÁM جانب مبيعاִדا �لرئيســــية من �ملنتجــــا� �لغذ�ئية + �ملشــــربا� + �لتبغ -   •
�خلر5�� �ملعدنية، مستحضر�� �لتجميل،  ،Tألجهز��لعديد من +صنا� �لســــلع �ألخر< مثل �مللبوســــا�، �ألثا�، 

ما ÁM �لك
+نو�^ �لبيع بالتجزئة �ألخر< Y �ملتاجر غ� �ملتخّصصة5219

:Y لفئة تشمل �ملتاجر �لعاملة� jهذ
�لبيع بالتجزئة ملجموعة متنوعة من �لسلع �لX ال تكو� �ألغذية + �ملشربا� + �لتبغ هي �لسائدT فيها  -

 ���خلر5 ،Tألجهز�+نشــــطة �ملتاجر �لضخمة متعدT5 �ألقســــاg �لX تبيع بضائع عامة، مبا Y �لك �مللبوســــا�، �ألثا�،   -
�ملعدنية، مستحضر�� �لتجميل، �ملجوهر��، �لُلعب، �لسلع �لرياضية، ما ÁM �لك

�لبيع بالتجزئة لألغذية ��ملشر�با� ��لتبغ < �ملتاجر �ملتخّصصة522
�لبيع بالتجزئة لألغذية �ملشربا� �لتبغ Y �ملتاجر �ملتخّصصة5220

هذj �لفئة تشمل �ملتاجر �ملتخّصصة Y بيع +p من +صنا� �لسلع �لتالية:
�لفو�كه �خلضر�� �لطا&جة + �ملحفوظة  -

منتجا� �أللبا� �لبيض  -
منتجا� �للحوg (مبا Y �لك �لد�جن) gللحو�  -
�أل«ا¯ غ�ها من �ملأكوال� �لبحرية منتجاִדا  -
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منتجا� �ملخابز  -
�حللويا� �لسكرية  -

�ملشربا� (�لX ال ُتستهلك Y ©ا6 �لبيع)  -
منتجا� غذ�ئية +خر<  -


نو�K جتا�B �لتجزئة �ألخر[ للسلع �جلديدB < �ملتاجر �ملتخّصصة523
هذj �ملجموعة تشمل �ملتاجر �ملتخّصصة Y �لبيع بالتجزئة ألصنا� سلع معّينة.

�لبيع بالتجزئة للسلع �لصيدالنية �لطبية +صنا� مستحضر�� �لتجميل �لزينة5231
:Y لفئة تشمل �ملتاجر �ملتخّصصة� jهذ

�لبيع بالتجزئة للسلع �لصيدالنية  -
�لبيع بالتجزئة للسلع �لطبية سلع تقومي �ألعضا{  -

�لبيع بالتجزئة ألصنا� �لعطو% مستحضر�� �لتجميل  -
�لبيع بالتجزئة للمنسوجا� �ملالبس �ألحذية �لسلع �جللدية5232

:Y لفئة تشمل �ملتاجر �ملتخّصصة� jهذ
�لبيع بالتجزئة للمنسوجا�  -

�لبيع بالتجزئة لغز6 �لتصن� (�لتريكو)  -
�لبيع بالتجزئة للمو�5 �ألساسية �ملستخدمة Y ُصنع �لسجا5 + �لُبُسط + �ملطر&��  -

�لبيع بالتجزئة للمنسوجا�  -
�لبيع بالتجزئة للخر5��: �إلبر، خيوk �حلياكة، ما ÁM �لك  -

�لبيع بالتجزئة ألصنا� �ملالبس  -
�لبيع بالتجزئة ألصنا� �لفر�{  -

�لبيع بالتجزئة لتو�بع �ملالبس، مثل �لُقفا&�� +%بطة �لعنق ®اال� �لسر�يل ما ÁM �لك  -
�لبيع بالتجزئة لألحذية  -

�لبيع بالتجزئة للسلع �جللدية  -
�لبيع بالتجزئة لتو�بع �لسفر �ملصنوعة من �جللد من بد�ئل �جللد  -

�ألصنا� �ملعّد�� �ملنـزلية5233 Tلبيع بالتجزئة لألجهز�
:Y لفئة تشمل �ملتاجر �ملتخصصة� jهذ

�لبيع بالتجزئة لألثا� �ملنـز�  -
T}إلضا� Y لبيع بالتجزئة لألصنا� �ملستخدمة�  -

�أل�� �لفخا%ية sلصي�5�� �لقطع، �خلزفيا�، �أل�� �لزجاجية، +�لبيع بالتجزئة لأل�� �ملنـزلية   -
�لبيع بالتجزئة للستائر �لستائر �لشبكية  -

�لبيع بالتجزئة ألصنا� منـزلية متنوعة من �ملو�5 �لنسجية  -
�لبيع بالتجزئة للخشب �لسلع �ملصنوعة من �لفلني �خلو¬  -

�لبيع بالتجزئة لألصنا� �ملعّد�� �ملنـزلية غ� �ملصّنفة Y موضع �خر  -
�لبيع بالتجزئة لألجهزT �ملنـزلية  -

�لبيع بالتجزئة ملعّد�� �لر�5يو �لتلفزيو� �ملعد�� �لسمعية - �لبصرية �ملنـزلية �ألخر<  -
�لبيع بالتجزئة لألسطو�نا� �ملوسيقية، �ألشرطة �ألقر�¬ �ملد�ة �لكاسيتا� �ملستخدمة Y تسجيل �لصو� �لفيديو  -

�ملدّنا� �ملوسيقية ���لبيع بالتجزئة لأل5  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

�لبيع بالتجزئة لبالk �أل%ضيا� �ملصنو^ من �لفلني، �نظر 5239  -
�لبيع بالتجزئة للتحف �لقدمية (�ألنتيكا�)، �نظر 5240  -
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تأج� �ألشرطة �ألسطو�نا�، �نظر 7130  -
5234Lلزجا��لبيع بالتجزئة للخر5�� �ملعدنية �لطال{ 

:Y لفئة تشمل �ملتاجر �ملتخصصة� jهذ
�لبيع بالتجزئة للخر5�� �ملعدنية  -

�لبيع بالتجزئة للدهانا� �لطال{�� طال{�� �لّلك  -
�لبيع بالتجزئة للزجاL �ملسّطح  -

�لبيع بالتجزئة ملو�5 بنا{ +خر<، مثل �لطو. �خلشب �ملعّد�� �لصحية  -
�لبيع بالتجزئة للمو�5 �ملعّد�� �لX يستخدمها �ألشخا¬ Y تنفيذ �ألعما6 �خلاصة ֲדم بأنفسهم  -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
�لبيع بالتجزئة آلال� ִדذيب �حلشائش +يًّا كانت طريقة تشغيلها  -

�لبيع بالتجزئة ألجهزT ”�لسانا“  -
+نو�^ �لبيع بالتجزئة �ألخر< Y �ملتاجر �ملتخّصصة5239

:Y لفئة تشمل �ملتاجر �ملتخّصصة� jهذ
�لبيع بالتجزئة للُمعّد�� �ملكتبية �ل���يا� غ� �ملعّدT كطلب �لعميل  -

ما ÁM �لك v%لو��لبيع بالتجزئة للو�&g �ملكاتب، مثل +قالg �حل� +قالg �لرصا¬   -
�لبيع بالتجزئة للكتب �لُصحف �أل5�� �ملكتبية  -

�لبيع بالتجزئة للُمعّد�� �لفوتوغر�فية �لبصرية �ملعّد�� �لدقيقة  -
�لبيع بالتجزئة ملعّد�� �التصاال� �لسلكية �لالسلكية  -

+نشطة �ملتخصصني Y �ا6 �لبصريا�  -
�لبيع بالتجزئة لو%v �حلائط كسوT �أل%ضيا�  -

�لبيع بالتجزئة للُبُسط �لسجاجيد  -
�ملجوهر�� Tلساعا� �لكب���لبيع بالتجزئة لساعا� �ليد   -

5�� صيد �أل«ا¯ سلع �ملخيما� �لقو�%. �لد%�جا� ��� �لعجلتني+�لبيع بالتجزئة للسلع �لرياضية   -
�لبيع بالتجزئة لأللعا. �لُلعب  -

�حليو�نا� �ملدلّلة +غذية �حليو�نا� �ملدلّلة Tأل«د� %�لبيع بالتجزئة للزهو% �لنباتا� �لبذ  -
�لبيع بالتجزئة للتذكا%يا� منتجا� �حلر� �ليدية �ألصنا� �لدينية  -

�لبيع بالتجزئة لزيت �لوقو5 �لغا& �ملعّبأ Y �سطو�نا� �لفحم خشب �لوقو5 من �ألنو�^ �ملستخدمة Y �ألغر�� �ملنـزلية  -
�لبيع بالتجزئة ملو�5 �لتنظيف  -

�لبيع بالتجزئة لألسلحة �لذخائر  -
�لبيع بالتجزئة لطو�بع �ل�يد �لنقو5 �ملعدنية  -

�لبيع بالتجزئة للمنتجا� غ� �لغذ�ئية غ� �ملصّنفة Y موضع �خر  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

�لبيع بالتجزئة للكتب �ملستعملة + �لكتب �ألثرية، �نظر 5240  -
�لبيع بالتجزئة للسلع �ملستعملة < �ملتاجر524

�لبيع بالتجزئة للسلع �ملستعملة Y �ملتاجر5240
هذj �لفئة تشمل:

�لبيع بالتجزئة للكتب �ملستعملة  -
�لبيع بالتجزئة لسلع مستعملة +خر<  -

�لبيع بالتجزئة لألصنا� �لقدمية (�ألنتيكا�)  -
+نشطة صاال� �ملز���5 (بالتجزئة)  -



١٣٧

��يكل �لتفصيلي مالحظا� تفس�ية

هذ* �لفئة ال تشمل:
�لبيع بالتجزئة للمرْكبا� ��� �ملحركا� �ملستعملة، �نظر 5010  -

+نشطة �ملز���5 �لX جتر< عن طريق شبكة ”�إلنترنت“ �ملز���5 �ألخر< �لX جتر< خا%L �ملتاجر (بالتجزئة)، �نظر 5259  -
+نشطة ©ا6 �لرهونا�، �نظر 6592  -

جتا�B �لتجزئة خا�Q �ملتاجر525
�لبيع بالتجزئة عن طريق مؤسسا� �لطلبا� �ل�يدية5251

هذj �لفئة تشمل:
 qختا%ها على +ســــا� pلذ� pملشــــتر� ÁM ُترســــل �لســــلع�لبيع بالتجزئة ألp نو^ من �ملنتجا� عن طريق �لطلبا� �ل�يدية.   -

 +ية سيلة +خر< من سائل �إلعال�+ Lلنما�� �إلعالنا� + �لكتالوجا� +
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

�لبيع �ملباشر عن طريق �لتلفزيو� �لر�5يو ��اتف شبكة ”�إلنترنت“  -
5252vألسو���لبيع بالتجزئة عن طريق �ألكشا¯ 

هذj �لفئة تشمل:
 Y سوv ثابتة+ gطريق عا Y ،Tً5تكو�، عا Xحد �ألكشا¯ �ملتنّقلة �ل+ Y نو^ من �ملنتجا� pلبيع بالتجزئة أل�  -

+نو�^ �لبيع بالتجزئة �ألخر< خا%L �ملتاجر5259
هذj �لفئة تشمل:

�لبيع بالتجزئة ألp نو^ من �ملنتجا� بأية طريقة ال تشملها �لفئا� �لسابقة:  -
عن طريق �لبيع �ملباشر + بو�سطة �لبائعني �لذين ينتقلو� من منـزÁM 6 �خر  •

عن طريق ماكينا� �لبيع �آللية  •
�لبيع بالتجزئة نظ� %سم + على +ساq عقد  -

+نشطة �ملز���5 �لX جتر< عن طريق شبكة ”�إلنترنت“ �ملز���5 �ألخر< �لX جتر< خا%L �ملتاجر (بالتجزئة)  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

523 ÁM 521 ملنا&6، �نظر �ملجموعا�� ÁM Tملتاجر بتوصيل �ملنتجا� �جلديد� gقيا  -
lصال� �لسلع �لشخصية ��ملنـزلية526

هذj �ملجموعة تشمل:
Mصالf �لســــلع �لشــــخصية �ملنـزلية عندما ال يكو� �لك مقترنU بُصنع هذj �لســــلع + بيعها باجلملة + �لتجزئة. ��M كا�   -
�لك مقترنU بُصنع �لســــلع + بيعها باجلملة + �لتجزئة فإ� �إلصالf يكو� مشــــموًال Y نشاk �لبيع بالتجزئة + �لبيع باجلملة 

 �لُصنع+
هذ* �ֱדموعة ال تشمل:

Mصالf �ملركبا� ��� �ملحركا� �لد%�جا� �لنا%ية، �نظر �لقسم 50  -
Mصالf �لسلع �لشخصية �ملنـزلية5260

هذj �لفئة تشمل:
Mصالf �ألجهزT �ملنـزلية  -

Mصالf �ألجهزT �إللكترنية �الستهالكية:  -
+جهزT �لتلفزيو�، +جهزT �لر�5يو، +جهزT تسجيل شر�ئط �لفيديو، +جهزT تشغيل �ألقر�¬ �ملد�ة، ما ÁM �لك  •

+جهزT ��اتف مبا يشمل +جهزT ��اتف �ملحمولة  •
Mصالf �ألحذية ��� �لرقبة �ألحذية حقائب �ألمتعة ما ÁM �لك  -

Mصالf �لد%�جا� ��� �لعجلتني  -
Mصالf �ملالبس تعديلها  -

Mصالf �ملجوهر�� تعديلها  -
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Mصالf ساعا� �ليد  -
ضبط �لبيانو  -

تقدمي �خلدما� +ثنا{ �نتظا% �لعميل  -

�لفناe# ��ملطاعمحا� -
�لفناe# ��ملطاعم55

 تقوg بتحض� �لوجبا� �لوجبا� �خلفيفة �ملشــــربا� +/هذ� �لقســــم يشــــمل حد�� ُتوّفر للعمال{ �إلقامة قص�T �ألجل 
هذ� �لقســــم يشــــمل +يضU خدما� �إلقامة �لغذ�{ معU ألنه Y كث� من �ألحيا� يتم �جلمع بني �لنشاطني  .p%لالســــتهال¯ �لفو

Y �لوحدT نفسها.
 Uلكنه قد يكو� +يضقد يكو� هنا¯ بعض �لتد�خل بني �ألنشــــطة �لX يشــــملها �لبا. حا{. فنشــــاk �ملطاعم هو نشــــاk ©ّد5 

مشموًال ضمنيY U �إلقامة.
حد�� �إلقامة ُتوّفر �إلقامة + �لسكن قص� �ألجل لألشخا¬ �ملسافرين + �لذين يقضو� +جا&�ִדم لغ�هم. هنا¯ �موعة 
 ÁM ضافًةM مر�فق �لتســــلية�ســــعة من �لوحد��. بعض �لوحد�� ُتوّفر �إلقامة فقط، Y حني ُتوّفر حد�� +خر< �لوجبا� 

�إلقامة. قد Óتلف نو^ �خلدما� �لتكميلية �ملقّدمة من حدÁM T +خر<.
من �ملمكن +� تكو� تلك �لوحد��  .p%جبا� كاملة مالئمة لالستهال¯ �لفو gتشملها �موعة �ملطاعم ُتقّد Xلوحد�� �ل�
مطاعم تقليدية + مطاعم للخدمة �لذ�تية + لبيع �ألطعمة �لX ُتحمل ÁM �ملنـز6، كذلك منّصا� �5ئمة + مؤّقتة تبيع �لسمك مع 
�لذp ُيحّد5 �ملوقف هو مد< مال{مة �لوجبا�  .qجو5، +ماكن للجلو gعد %قائق �لبطاطس، ما شابه �لك، مع جو5، +
 p%لوجبا� غ� �ملالئمة لالستهال¯ �لفو� LنتاM هذ� �لقسم ال يشملليس نو^ �جلهة �لX ُتقّدمها.  p%ملقّدمة لالستهال¯ �لفو�
�لوجبا� غ� �ملعّدT كي ُتســــتهلك على �لفو% �لغذ�{ �ملجّهز �لذp ال ُيعت� ْجبة (�نظر �لقســــم 15). هذ� �لقســــم ال يشــــمل 

.(“p�&” .نظر �لبا�) p%لوجبا� غ� �ملالئمة لالستهال¯ �لفو�كذلك بيع �ألغذية غ� �ملنتجة ��تيU �لX ال ُتعت� ْجبة 
�لفناe#؛ مو�قع �ملخّيما� �غ\ �لك من �سائل توف\ �إلقامة �لقص\B �ألمّد551

�لفناv5؛ مو�قع �ملخّيما� غ� �لك من سائل توف� �إلقامة �لقص�T �ألمّد5510
هذj �لفئة تشمل:

:Y ألجل� Tتوف� �إلقامة قص�  -
�ملوتيال� �لُنُز6 v5لفنا�  •

�لفناv5 �لX توجد فيها مر�فق لالجتماعا�  •
�ملنتجعا�  •

�لشاليها� �ألكو�� �لُشقق �ملخصّصة لقضا{ �ألجا&��  •
بيو� �لطلبة، �ملد�%q �لد�خلية  •

�لفناv5 �ملخصّصة للعما6 �ملهاجرين  •
�ملساحا� �ملخصّصة للمخيما� �لتسهيال� �لال&مة �ا، �يما� �ملقطو%��  •

مر�فق +خر< لإلقامة قص�T �ألمد، مثل 5% �لضيافة، �لبيو� �لريفية، ُنُز6 �لشبا.، �ملالجئ �جلبلية، ما ÁM �لك  •
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

تشغيل عربا� �لنو��M g كانت تقوg به حد�� منفصلة  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

تأج� �ملساكن لفترT طويلة، �نظر 7010  -
تشغيل عربا� �لنوg كأنشطة متكاملة لشركا� �لسكك �حلديدية + ملر�فق نقل �لركا. �ألخر<، �نظر 6010  -

�ملطاعم ��حلانا� ��ملقاصف552
�ملطاعم �حلانا� �ملقاصف5520
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هذj �لفئة تشمل:
بيع �لوجبا� لالستهال¯، بصفة عامة Y �ملحا6 �لX تبيعها، كذلك بيع �ملشربا� �ملصاحبة للوجبا�، هو ما قد يكو�   -

مصحوبU بشكل من +شكا6 �لتسلية، عن طريق:
�ملطاعم  •

�ملطاعم �لÓ Xدg �لعميل نْفسه فيها، مثل �لكافيت�يا�  •
منافذ بيع �لوجبا� �لسريعة، مثل �ملشا%. �لX تبيع سنديتشا� �للحم  •

�ملطاعم �لX تبيع جبا� ُتحمل ÁM �ملنا&6  •
منّصا� بيع �لسمك %قائق �لبطاطس، ما مياثلها  •

قاعا� تنا6 �آليس كرمي  •
بيع �ملشربا� لالستهال¯ Y +ماكن بيعها، هو ما قد يكو� مصحوبU بشكل من +شكا6 �لتسلية، عن طريق:  -

غ� �لك ،T6 �لب��حلانا�، ”�لبا%��“، �لنو�p5 �لليلية، صاال� تنا  •
بيع �لوجبا� �ملشــــربا�، بأســــعا% �فضــــة عاÁM ،Tً5 �موعا� ©ّدT5 بوضوf ألشــــخا¬ مرتبطــــني Y �لغالب بر�بط   -

�ا طبيعة مهنية:
+نشطة �ملقاصف �لرياضية + مقاصف �ملصانع + �ملكاتب  •

+نشطة �ملقاصف �ملطابخ �ملد%سية  •
+نشطة صاال� �لطعاY g �جلامعا�  •

�ملقاصف ألفر�5 �لقو�� �ملسلحة، ما ÁM �لك gنشطة صاال� �لطعا+  •
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

حدT مركزية لتجهيز �ألغذية الستهالكها Y +ماكن  Y Tجبا� �ّهزتو%يد �ألطعمة، +p +نشطة �ملتعهدين �لذين يقدمو�   -
:ÁM Tجبا� �ّهز+خر<، مثل تو%يد 

شركا� �لط���  •
جبا� على عجال�“” ^مشر  •

�ملآ5. حفال� �الستضافة �لX تقيمها �لشركا�  •
حفال� �لزفا� حفال� �ملناسبا� �الحتفاال�، + �لترتيبا�، �ألخر<  •

تشغيل عربا� �ألكل عندما تقوg به حد�� منفصلة  -
+نشطة �ملطاعم ”�لبا%��“ على ظهر �لسفن عندما تقوg ֲדا حد�� منفصلة  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
�لبيع عن طريق ماكينا� �لبيع �آللية، �نظر 5259  -

بيع �ملشربا� �لX ال ُتستهلك على �لفو%، �نظر �لقسم 52  -
تشغيل عربا� �ألكل كأنشطة متكاملة لشركا� �لسكك �حلديدية + مر�فق نقل �لركا. �ألخر<، �نظر 6010  -

�لنقل ��لتخزين ��التصاال�طا� -
هذ� �لبا. يشمل:

 kخطو �ألنشطة �ملتصلة بتوف� نقل �لركا. + �لبضائع، سو�ً{ كا� ©ّد5 �ملو�عيد + Å يكن، عن طريق �لسكك �حلديدية +  -
�ألنابيب + �ل� + �لبحر + �جلو

�ألنشطة �لد�عمة، مثل مر�فق �ملحطا� �لطرفية �النتظا%، شحن �لبضائع خزÇا، ما ÁM �لك  -
�ألنشطة �ل�يدية +نشطة �التصاال� �لسلكية �لالسلكية  -

تأج� ُمعّد�� �لنقل �لX يعمل عليها سائق + عامل تشغيل  -
هذ� �لبا. ال يشمل:

Mجر�{ Mصالحا� تعديال� %ئيسية ملعد�� �لنقل، باستثنا{ �ملركبا� ��� �ملحركا�، �نظر �لقسم 35  -
�ملطا%��، �نظر 4520 }Yملر��خطوk �لسكك �حلديدية  vلطر� fصالMMنشا{ صيانة   -
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صيانة Mصالf �ملركبا� ��� �ملحركا�، �نظر 5020  -
تأج� معد�� �لنقل بد� سائق + عامل تشغيل، �نظر �ملجموعة 711  -

�لنقل �لA|؛ �لنقل عA خطو{ �ألنابيب60
�لسكك �حلديدية، كذلك نقل �لبضائع ع� خطوk �ألنابيب. vلبضائع ع� �لطر�هذ� �لقسم يشمل نقل �لركا. 

�لنقل عA خطو{ �لسكك �حلديدية601
�لنقل ع� خطوk �لسكك �حلديدية6010

هذj �لفئة تشمل:
نقل �لركا. بو�سطة خطوk �لسكك �حلديدية فيما بني �ملد�  -

نقل �لبضائع بو�سطة خطوk �لسكك �حلديدية فيما بني �ملد� Y �لضو�حي �5خل �ملد�  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

�ألنشطة ��� �لصلة، مثل �لتحويل �لتفريع  -
 عربا� �ألكل كعملية متكاملة تقوg ֲדا شركا� �لسكك �حلديدية+ gتشغيل عربا� �لنو  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
 عربا� �ألكل عندما تقوg به حد�� منفصلة، �نظر 5510، 5520+ gتشغيل عربا� �لنو  -

نقل �لركا. بو�سطة نظم للنقل Y �ملد� �لضو�حي، �نظر 6021  -
+نشطة �ملحطا� �لطرفية للركا. �لبضائع، +نشطة شحن تفريغ �لبضائع خزÇا، +نشطة تابعة +خر<، �نظر �لقسم 63  -

�لصيانة �إلصالحا� �لبسيطة للُمعّد�� �لد�%جة على �خلطوk �حلديدية، �نظر 6303  -
تشغيل ��يكل �ألساسي للسكك �حلديدية، �نظر 6303  -


نو�K �لنقل �لA| �ألخر[602
+نو�^ �لنقل �ل�p �ألخر< للركا. �ملحّدT5 مبو�عيد6021

هذj �لفئة تشمل:
 ،Tً5ُمعلن، عا s6 &مفقU جلد T5مسا%�� ©ّد Y .فيما بني �ملد� للركا �ألنشطة �لX توّفر �لنقل Y �ملد� + �لضو�حي +  -
قد ُتنّفذ هذj �ألنشــــطة باســــتخد�g �حلافال� ��� �ملحركا�  .Tً5طا� ثابتة، عا© Y نز��مMمبا يشــــمل �لتقاk �لركا. 
�لســــيا%�� �لكهربائية، حافال� �لركا. �لكهربائية، خطوk �لسكك �حلديدية حتت �أل%� �ملرتفعة،  ،gلتر�� kخطو

ما ÁM �لك
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

 Tلســــكك �حلديدية شــــديد��خلطوk �ملنتظمة بــــني �ملد� �ملطا%�� + بني �ملد� �ملحطا�،  q%تشــــغيل حافــــال� �ملــــد�  -
�الÊد�%، �ملصاعد �ملحمولة Y ��و�{ على كابال� (تليفريك)، ما ÁM �لك

هذ* �لفئة ال تشمل:
نقل �لركا. بالسكك �حلديدية فيما بني �ملد�، �نظر 6010  -

+نو�^ �لنقل �ل�p �ألخر< للركا. غ� �ملحّدT5 مبو�عيد6022
هذj �لفئة تشمل:

�ألنو�^ �ألخر< لنقل �لركا. على �لطرv غ� �ملحّدT5 مبو�عيد:  -
غ�ها من خدما� �لعربا� Tسائل �لنقل، �لرحال� �لقص�تأج�   •

Tتشغيل سيا%�� �ألجر  •
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

عمليا� �لتأج� �ألخر< للعربا� �خلاصة �لX ُيشّغلها عامل  -
نقل �لركا. بو�سطة �ملركبا� �لË Xرها �إلنسا� + �حليو��  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
�لنقل بعربا� �إلسعا�، �نظر 8519  -
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�لنقل �ل�p للبضائع6023
هذj �لفئة تشمل:

Bيع عمليا� �لنقل �ل�p للبضائع:  -
�لنقل بعربا� للكتل �خلشبية  •

�لنقل بعربا� للخاما�  •
�لنقل بعربا� ت�يد  •

�لنقل �لثقيل  •
نقل �حلموال�، مبا Y �لك �لنقل Y فناطيس �لذp يشمل Bع �للنب Y �ملز�%^  •

نقل �لسيا%��  •
نقل �ملخلفا� �ملو�5 �ملتخلفة، 5� Bعها + �لتخلص منها  •

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
نقل �ألثا�  -

تأج� �لشاحنا� �لX يقوg سائق بتشغيلها  -
نقل �لبضائع بو�سطة �ملْركبا� �لË Xّرها �إلنسا� + �حليو��  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
نقل �لكتل �خلشبية �5خل �ألحر�L كجز{ من عمليا� تقطيع �ألشجا%، �نظر 0200  -

تشغيل مر�فق �ملحطا� �لطرفية لشحن �لبضائع، �نظر 6303  -
�لتعبئة Y صنا5يق �لشحن خدما� �لتعبئة ألغر�� �لنقل، �نظر 6309  -

+نشطة �لنقل بال�يد �لنقل بو�سطة مندبني، �نظر 641  -
نقل �ملخلفا� كجز{ من +نشطة Bْع �ملخلفا� �لX تقوg ֲדا شركا� متخصّصة، �نظر 9000  -

�لنقل عA خطو{ �ألنابيب603
�لنقل ع� خطوk �ألنابيب6030

هذj �لفئة تشمل:
�لسو�ئل ��� �لعو�لق �لصلبة غ�ها من �لسلع ع� خطوk �ألنابيب jمليا�نقل �لغا&�� �لسو�ئل   -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
صيانة خطوk �ألنابيب  -

صيانة ©طا� �لضخ  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

 �لبخا%، �نظر 4020، 4030، 4100+ jمليا� تو&يع �لغا& �لطبيعي، + �ملصّنع، +  -
�لنقل �ملائي61

هذ� �لقسم يشمل �لنقل �ملائي للركا. + �لبضائع، سو�ً{ كا� ©ّد5 �ملو�عيد + Å يكن. هذ� �لقسم يشمل +يضU تشغيل قو�%. 
ما ÁM �لك. ،Tقو�%. �ألجر�لعّبا%��،  ،jÐلت�  �جلوال� �لبحرية ++ Tقو�%. �لرحال� �لقص��جلّر + �لدفع، 

هذ� �لقســــم ال يشــــمل +نشطة �ملطاعم ”�لبا%��“ على ظهر �لســــفن (�نظر �لفئة 5520)، Mّال Y حالة �لقياg ֲדا كجز{ مكّمل 
لعملية �لنقل.

�لنقل �ملائي �لبحر| ��لساحلي611
�لساحلي6110 pلنقل �ملائي �لبحر�

هذj �لفئة تشمل:
نقل �لركا. + �لبضائع عْبر �لبحا% مبحا��T �لسو�حل، سو�ً{ كا� ©ّد5 �ملو�عيد + Å يكن:  -

تشغيل قو�%. �لرحال� + �لقو�%. �لطّو�فة + قو�%. �لنـزهة  •
 ما ÁM �لك+ Tقو�%. �ألجر تشغيل �لعّبا%�� +  •
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�لنقل عن طريق جر، + 5فع، صنا65 نقل �لبضائع + +بر�L حفر +با% �لنفط + ما ÁM �لك  •
تأج� �لسفن �لقو�%. بأطقمها من +جل �لنقل عْبر �لبحا% مبحا��T �لسو�حل  -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
نقل �لركا. + �لبضائع ع� �لبح��� �لك�< هو ما يتطلب +نو�عU مماثلة من �لسفن  -

تأج� قو�%. �لنـزهة بأطقمها من +جل لنقل ع� �لبحا% مبحا��T �لسو�حل  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

+نشطة �ملطاعم �حلانا� �ملوجوT5 على ظهر �لسفن Mّال ��M كانت جزً{� مكّمًال لعمليا� �لنقل، �نظر 5520  -
شــــحن تفريغ �لبضائع، mزين �لشــــحنا�، تشغيل �ملر�فئ، �ألنشطة �ملساعدT �ألخر<، مثل +نشطة �لرُسو �إل%شا5 نقل   -

�لبضائع بالصنا65، +نشطة Mنقا� �لسفن، �نظر �لقسم 63
تشغيل %حال� سفن �لقما%، �نظر 9249  -

�لنقل �ملائي �لد�خلي612
�لنقل �ملائي �لد�خلي6120

هذj �لفئة تشمل:
نقــــل �لــــركا. + �لبضائع عــــ� �ألÇا% �لقنــــو�� �لبح��� �ملمــــر�� �ملائية �لد�خليــــة �ألخر<، مبا يشــــمل �لنقل �5خل   -

�ملر�فئ �ملو�نئ
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

تأج� قو�%. �لنـزهة بأطقمها ألغر�� �لنقل �ملائي �لد�خلي  -
�لنقل �جلو|62

هذ� �لقسم يشمل:
نقل �لركا. + �لبضائع بطريق �جلو + ع� �لفضا{  -

هذ� �لقسم ال يشمل:
%� �ملحاصيل، �نظر 0140  -

Mصالf �لطائر�� + ©ركا� �لطائر��، �نظر 3530  -
�إلعال� بطريق �جلو، �نظر 7430  -

�لتصوير �جلوp، �نظر 7494  -
�لنقل �جلو| �ملحّدe مبو�عيد621

�لنقل �جلوp �ملحّد5 مبو�عيد6210
هذj �لفئة تشمل:

نقل �لركا. + �لبضائع بطريق �جلو ع� خطوk منتظمة طبقU جلد�6 &منية منتظمة  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

�لرحال� �ملنتظمة للطائر�� �ملستأجرT، �نظر 6220  -
�لنقل �جلو| غ\ �ملحّدe مبو�عيد622

�لنقل �جلوp غ� �ملحّد5 مبو�عيد6220
هذj �لفئة تشمل:

�لنقل غ� �ملحّد5 مبو�عيد للركا. + �لبضائع بطريق �جلو  -
%حال� �لط��� للنـزهة مشاهدT �ملناظر �لطبيعية  -

Mطالv �لتو�بع �الصطناعية �ملركبا� �لفضائية  -
نقل �لسلع �ملا5ية �لركا. ع� �لفضا{  -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
Tلرحال� �ملنتظمة للطائر�� �ملستأجر�  -
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تأج� معد�� �لنقل �جلوp مع +طقم �لتشغيل  -

نشطة �لنقل �لد�عمة ��ملساعدB؛ 
نشطة �كاال� �لسفر63

 بني قطاعني للنقل. هذ� �لقسم يشمل تشغيل + Tًمباشر jبعد هذ� �لقسم يشمل �ألنشطة ��� �لصلة مبنالة �لبضائع قبل �لنقل +
صيانة Bيع مر�فق �لنقل؛ كما +نه يشمل +نشطة مساعدT �لركا.، مثل +نشطة كاال� �لسفر


نشطة �لنقل �لد�عمة ��ملساعدB؛ 
نشطة �كاال� �لسفر630
منالة �لبضائع6301

هذj �لفئة تشمل:
gمتعة �لركا. بغض �لنظر عن +سلو. �لنقل �ملستخد+ شحن تفريغ �لسلع +  -

شحن �لسفن (+ تفريغها)  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

تشغيل مر�فق �ملحطا� �لطرفية، �نظر 6303  -
�خلز� �لتخزين Y �ملستو5عا�6302

هذj �لفئة تشمل:
تشغيل مر�فق �خلز� �لتخزين Y �ملستو5عا� �خلاصة ·ميع +نو�^ �لسلع:  -

تشغيل صو�مع �حلبو.، �ملخا&� �لعامة للسلع، �ا&� �لت�يد، صها%يج �لتخزين، ما ÁM �لك  •
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

mزين �لسلع Y مناطق �لتجا%T �خلا%جية  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

مر�فق �النتظا% �خلاصة باملْركبا� ��� �ملحركا�، �نظر 6303  -
+نشطة �لنقل �لد�عمة �ألخر<6303

هذj �لفئة تشمل:
�ألنشطة ��� �لصلة بالنقل �لp�ّ للركا. + �حليو�نا� + �لبضائع:  -

تشغيل مر�فق �ملحطا� �لطرفية، مثل ©طا� �لسكك �حلديدية ©طا� �حلافال�، ©طا� شحن �لسلع تفريغها  •
تشغيل ��يكل �ألساسي للسكك �حلديدية  •

تشغيل �لطرv، �جلسو%، �ألنفاv، ساحا� �النتظا% + �جلر�جا� للسيا%��، +ماكن قو� �لد%�جا�  •
�ألنشطة ��� �لصلة بالنقل �ملائي للركا. + �حليو�نا� + �لبضائع:  -

تشغيل مر�فق �ملحطا� �لطرفية، مثل �ملر�فئ �أل%صفة  •
تشغيل هويسا� �ملجا%p �ملائية، ما ÁM �لك  •

+نشطة �ملالحة �إل%شا5 �لرسو  •
+نشطة �لشحن + �لتفريغ بالصنا65 +نشطة �إلنقا�  •

+نشطة تشغيل �لفنا%��  •
�ألنشطة ��� �لصلة بالنقل �جلوp للركا. + �حليو�نا� + �لبضائع:  -

تشغيل مر�فق �ملحطا� �لطرفية، مثل �ملحطا� �لطرفية �جلوية، ما ÁM �لك  •
+نشطة تشغيل �ملطا%�� مر�قبة �حلركة �جلوية  •

+نشطة �خلدما� �أل%ضية Y �ملطا%��، ما ÁM �لك  •
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

خدما� مكافحة �حلر�ئق �لوقاية من �حلر�ئق Y �ملطا%��  -
Mجر�{ عمليا� �لصيانة �إلصالحا� �لبسيطة للعربا� �لد�%جة  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
منالة شحنا� �لبضائع، �نظر 6301  -
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تشغيل مد�%q تعليم �لط���، �نظر 8090  -
تشغيل مر�فق �لرسو �لX �ا صلة بقو�%. �لنـزهة (�ملا%ينا)، �نظر 9249  -

+نشطة كاال� �لسفر �لعاملني Y �لشركا� �لسياحية، +نشطة مساعدT �لسياf غ� �ملصّنفة Y موضع �خر6304
هذj �لفئة تشمل:

+نشطة كاال� �لسفر:  -
تقدمي �ملعلوما� �خلاصة بالسفر �إل%شا5 �لتخطيط  •

fلسّيا�ضع ترتيبا� �جلوال� �لسياحية �خلاصة، �إلقامة �النتقا6، للمسافرين   •
بيع �جلوال� �لسياحية �ملتكاملة ما ÁM �لك  •

توف� �لتذ�كر  •
+نشطة �ملكاتب �ملحلية �لX تزّ5 �لسّياf باملعلوما� �ملكاتب �لX توّفر �م �إلقامة  -

+نشطة �ملرشدين �لسياحيني  -
+نشطة كاال� �لنقل �ألخر<6309

هذj �لفئة تشمل:
M%سا6 �لبضائع  -

ترتيب، + تنظيم، عمليا� �لنقل بال� + �لبحر + �جلو  -
تنظيم M%سا6 شحنا� �لبضائع �جلماعية �لفر5ية ÁM �لعمال{ (مبا يشمل تسلم �لسلع تسليمها جتميع �لشحنا�)  -

Mصد�% جتهيز ثائق �لنقل بيانا� �لشحنا�  -
مر�جعة �لفو�ت� �ملعلوما� �ملتعلقة بفئة �لشحن  -

+نشطة كال{ �جلما%¯  -
pكال{ �لشحن �جلو pلشحن �لبحر� pنشطة متعهد+  -
«سرT �حليز �لذp تشغله �لبضائع Y �لسفن �لطائر��  -

عمليا� شــــحن �لســــلع تفريغها، مثل �لتعبئة �ملؤّقتة Y صنا5يق لغر� �حد هو ®اية �لســــلع +ثنا{ �لنقل، تفريغ �لسلع من   -
&Çاصنا5يق �لشحن +خذ عينا� منها 

هذ* �لفئة ال تشمل:
�ألنشطة �لX تقوg ֲדا شركا� خاصة لنقل �لطر5 �لسريعة، �نظر 6412  -

�ألنشطة �ملتصلة بترتيبا� �لتأمني على �لبضائع، �نظر 6720  -
�لAيد ��التصاال� �لسلكية ��لالسلكية64
�لAيد ��التصاال� �لسلكية ��لالسلكية641

+نشطة �ل�يد �لوطنية6411
هذj �لفئة تشمل:

تسّلم، نقل، تْسليم %سائل �ل�يد �لطر5 (�ملحلية + �لدلية)  -
Bع �ل�يد �لطر5 من صنا5يق �خلطابا� �لعامة + من مكاتب �ل�يد  -

5تو&يع تسليم سائل �ل�يد �لطر  -
تأج� صنا5يق �ل�يد حفظ �ل�يد، ما ÁM �لك  -

فر& �ل�يد  -
بيع طو�بع �ل�يد  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
�ألنشــــطة �ملصرفية �ل�يدية +نشــــطة 5فاتر �لتوف� �ل�يدية غ�ها من �ألنشــــطة �ملالية �لX يكو� تنفيذها مقترنU بتنفيذ +نشطة   -

بريدية، �نظر 6519
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+نشطة شركا� نقل �ل�يد �خلاصة خال� +نشطة �ل�يد �لوطنية6412
هذj �لفئة تشمل:

�لُر&g من �لنو^ �لذp ُيرسل  5قياg شــــركا� خال� هيئة �ل�يد �لوطنية بتٍســــلُّم، نقل، تْسليم �خلطابا�، كذلك �لطر  -
سيلة نقل  gما باستخد�M kبالنشا gكما ميكن �لقيا ،Tحد� +كثر من سيلة نقل + Tحد�سيلة نقل  gقد ُتستخد�ل�يد. 

.gسائل �لنقل �لعا gباستخد� شخصية )خاصة( +
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

خدما� �لتسليم Y �ملنا&6  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

�ألنشطة �ملماثلة �لX تقوg ֲדا سلطة �ل�يد �لوطنية، �نظر 6411  -
�التصاال� �لسلكية ��لالسلكية642

�التصاال� �لسلكية �لالسلكية6420
هذj �لفئة تشمل:

 بــــّث �لصــــو� + �لصــــو% + �لبيانــــا� + �ملعلومــــا� �ألخــــر< عــــن طريــــق �لكابــــال� + �إل��عــــة + �ملرّحــــال� +  -
�لتو�بع �الصطناعية:

 �لتلكس+ vل�� �التصا6 عن طريق ��اتف +  •
بّث (نقل) بر�مج �لر�5يو �لتلفزيو�  •

صيانة �لشبكة  -
Mتاحة �لدخو6 على شبكة ”�إلنترنت“  -

خدما� ��اتف �لعمومي �لذp ميكن تشغيله بالنقو5  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

نشر �ملعلوما� عن طريق مو�قع ”�لويب“ (�لنشر على شبكة ”�إلنترنت“)، �نظر 7240  -
MنتاL بر�مج �لر�5يو �لتلفزيو� سو�{ كانت مقترنة باإل��عة + Å تكن، �نظر 9213  -

�لوساطة �ملاليةيا� -
هــــذ� �لبــــا. يضم حد�� تقوg +ساســــU بإجر�{ معامال� مالية، +p معامــــال� تتعلق بإËا5 +صو6 مالية + بتســــييلها + بتغي� 
ملكيتها. هذ� �لبا. يشمل +يضU �لتأمني توف� �العتما��5 للمعاشا� �لتقاعدية (�لقسم 66) �ألنشطة �لX ُتسّهل �لتعامال� 

�ملالية (�لقسم 67). �لوحد�� �ملكّلفة مبر�قبة �لنْقد، كذلك �لسلطا� �ملسؤلة عن �لنْقد، مشمولة +يضY U هذ� �لقطا^.
هذ� �لقطا^ ال يشمل �لضما� �الجتماعي �إلجبا%p (�نظر 7530)

�لوساطة �ملالية، باستثنا� �لتأمني �توف\ �العتما��e للمعاشا� �لتقاعدية65
هذ� �لقسم يشمل:

 �لنشــــاk �خلــــا¬ بتلقي �ألمــــو�6 MعاT5 تو&يعها لغر� �خر خــــال� �لتأمني + توف� �العتما��5 للمعاشــــا� �لتقاعدية +  -
p%للضما� �الجتماعي �إلجبا

مالحظة: من �ملرّجح +� يكو� للترتيبا� �ملؤسسية �لوطنية 5% هاY g حتديد تصنيف �لوحد�� �5خل هذ� �لقسم.
+نشطة بطاقا� �الئتما� مصّنفة على حسب نو^ �جلهة �لX تقوg ֲדا

�لوساطة �لنقدية651
هذj �ملجموعة تشمل:

تلّقي �ألمو�Y 6 شكل �5ئع قابلة للتحويل، +p +مو�6 ثابتة بُلغة �لنقو5، يتم �حلصو6 عليها على +ساq يومي من مصا5% غ� مالية باستثنا{   -
�ملصا%� �ملركزية

�ملصا%� �ملركزية6511
هذj �لفئة تشمل:

�حلصو6 على �لو�5ئع �ملستخدمة ألغر�� �ملقاصة بني �ملؤسسا� �ملالية  -
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�إلشر�� على �لعمليا� �ملصرفية  -
�الحتفاÖ باحتياطيا� �لبلد من �لنقد  -

Mصد�% T%�5M عملة �لبلد:  -
%صد مر�قبة مو�%5 �لنقد  •
�لعمل كمصر� للحكومة  -

+نشطة �ملصا%� �ملركزية ستكو� �تلفة ألسبا. مؤسسية.
+نو�^ �لوساطة �لنقدية �ألخر<6519

هذj �لفئة تشمل:
�لوساطة �لنقدية للمؤسسا� �لنقدية Ôال� �ملصا%� �ملركزية، مثل:  -

�ملصا%�  •
مصا%� �ملدخر��  •
مؤسسا� �خلصم  •
�حتا��5 �الئتما�  •

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
�ألنشطة �ملصرفية �ل�يدية +نشطة 5فاتر �لتوف� �ل�يدية �ملصرفية  -

Uتقبل �لو�5ئع +يض�ملؤسسا� �ملتخصّصة �لX متنح �لقر� لشر�{ �ملنا&6   -
هذ* �لفئة ال تشمل:

�ملؤسسا� �لX متنح �لقر� لشر�{ �ملنا&6 ال تقبل �لو�5ئع، �نظر 6592  -

نو�K �لوساطة �ملالية �ألخر[659

هذj �ملجموعة تشمل:
�لوساطة �ملالية Ôال� تلك �لX تقوg ֲדا �ملؤسسا� �لنقدية  -

هذ* �ֱדموعة ال تشمل:
�لتأمني توف� �العتما��5 للمعاشا� �لتقاعدية، �نظر �لقسم 66  -

�لتأج� �ملا�6591
هذj �لفئة تشمل:

�لتأجــــ� �لــــذp تغطي فيه �ملــــدT �إلËا%ية، تقريبU، �لعمر �الفتر�ضــــي ألحد �ألصو6، يتمتع مبقتضاj �ملســــتأجر بالفعل مبنافع   -
�ستخد�مه يتحمل كافة �ملخاطر �ملرتبطة مبلكيته. Ëو&، + ال Ëو&، نقل ملكية هذ� �ألصل Ç Yاية �ألمر

هذ* �لفئة ال تشمل:
Tلنوعية �لسلع �ملؤّجر Uلتأج� �لتشغيلي، �نظر �لقسم 71، تبع�  -

+شكا6 �لقر� �ملمنوحة �ألخر<6592
هذj �لفئة تشمل:

�لوساطة �ملالية �ملتصلة +ساسU باالقتر�� �لذp تقوg به �ملؤسسا� غ� �لعاملة Y �ا6 �لوساطة �لنقدية:  -
منح �الئتمانا� للمستهلك  •

توف� �لتمويل طويل �ألجل للصناعة  •
Yملصر� gلنظا� L%قر�� �لنقو5 خاM  •

منح �لقر� لشر�{ �ملنا&6 عن طريق �ملؤسسا� �ملتخصّصة �لX ال تقبل �لو�5ئع  •
©ا6 �لرهونا� �ملقرضو� برهن  •

هذ* �لفئة ال تشمل:
منح �لقر� لشر�{ �ملنا&6 من جانب �ملؤسسا� �ملتخصّصة �لX تقبل �لو�5ئع +يضU، �نظر 6519  -

Tلنوعية �لسلع �ملؤّجر Uلتأج� �لتشغيلي، �نظر �لقسم 71، تبع�  -
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+شكا6 �لوساطة �ملالية �ألخر< غ� �ملصّنفة Y موضع �خر6599
هذj �لفئة تشمل:

+نو�^ �لوساطة �ملالية �ألخر< �ملتصلة +ساسU بتو&يع �ألمو�Ô 6ال� �القتر��:  -
�الستثما% Y �أل%�v �ملالية، مثل �ألسهم، �لسند��، �لسند�� �ملالية، شركا� �ستثما% �ألمو�Y 6 شركا� +خر<،   •

ما ÁM �لك
�لتعامل للحسا. �لشخصي من جانب ُتّجا% �أل%�v �ملالية  •

 Y ســــطا{ ماليني �خرين (مثل شركا� �ســــتثما% �ملمتلكا��الســــتثما% Y �ملمتلكا� حيث يتم �لك +ساســــU حلسا.   •
شركا� +خر<)

T%خلسا� p5غ�ها من ترتيبا� �لتغطية لتفاحترير �ملقايضا� حقوv �الختيا%   •
+نشطة �لشركا� �لقابضة �ملالية  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
�لتأج� �ملا�، �نظر 6591  -

�لتعامل Y �أل%�v �ملالية باسم �آلخرين، �نظر 6712  -
�الجتا% Y �ملمتلكا� �لعقا%ية تأج�ها �ستئجا%ها، �نظر �لقسم 70  -

�لتأج� �لتشغيلي، �نظر �لقسم 71  -
�لتأمني �توف\ �العتما��e للمعاشا� �لتقاعدية، باستثنا� �لضما3 �الجتماعي �إلجبا�|66

 (jغ� Tمــــو�6 �لتأمني جلميع +نو�^ �لتأمني (�لتأمــــني على �حليا+ T%�5Mهذ� �لقســــم يشــــمل �لوحد�� �لــــX تعمل Y �ا6 توف� 
 jهذ�لوحد�� �لX تعمل Y �ا6 توف� �لدخل بعد �لتقاعد. �ألنشــــطة �ملتعلقة ·مع �ســــتثما% �ألمو�6 مشمولة Y �حلالتني. 

جو5، عنصر مدخر��. gعد �ألنشطة تشمل تو&يع �ملخاطر �لطويلة �ألجل �لقص�T �ألجل مع جو5، +
 ،Tلتأمني خال� �لتأمني على �حليا� Tلتأمني على �حليا�هذ� �لقسم ُيمّيز بني توف� �العتما��5 للمعاشا� �لتقاعدية، من ناحية، 

.�من ناحية +خر<، باعتبا% +� �لك ُيمّثل �لتحليل �ألّ
هذ� �لقسم ال يشمل:

�لضما� �الجتماعي �إلجبا%p، �نظر 7530  -
�ألنشطة �ملساعدT للتأمني توف� �العتما��5 للمعاشا� �لتقاعدية، �نظر 6720  -

�لتأمني �توف\ �العتما��e للمعاشا� �لتقاعدية، باستثنا� �لضما3 �الجتماعي �إلجبا�|660
6601Tلتأمني على �حليا�

هذj �لفئة تشمل:
جو5، عنصر مدخر�� +ساسي gعد MعاT5 �لتأمني على �حلياT مع جو5، + Tلتأمني على �حليا�  -

توف� �العتما��5 للمعاشا� �لتقاعدية6602
هذj �لفئة تشمل:

توف� Mير���5 �لتقاعد  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

بر�مج �لضما� �الجتماعي �إلجبا%p، �نظر 7530  -
6603Tلتأمني خال� �لتأمني على �حليا�

هذj �لفئة تشمل:
:Tلتأمني، خال� �لتأمني على �حليا� T5عاM�لتأمني،   -

�لتأمني ضد �حلو��5 �حلريق  •
�لتأمني �لصحي  •

�لتأمني على �ملمتلكا�  •
�لتأمني على �لسيا%�� �لسفن �لطائر�� �لنقل  •

�لتأمني ضد �خلسائر �ملالية تأمني �لديو�  •
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�ألنشطة �ملساعدB للوساطة �ملالية67
�M كانت هي ��ִדا ال تتضمن ساطة  ،Uثيق Uترتبط ֲדا �%تباط هذ� �لقسم يشمل توف� �خلدما� �لX تتضمنها �لوساطة �ملالية، +

.gلتمويل �ملقّد� مالية. قد ُ+جرp �لتحليل �ألّ� �ذ� �لقسم فقU لنو^ �لتعامل �ملا� +
�ألنشطة �ملساعدB للوساطة �ملالية، باستثنا� �لتأمني �توف\ �العتما��e للمعاشا� �لتقاعدية671

T%�5M �ألسو�v �ملالية6711
هذj �لفئة تشمل:

تشغيل �ألسو�v �ملالية �إلشر�� عليها Ôال� تلك �لX تديرها هيئا� عامة  -
+نشطة بو%صا� �أل%�v �ملالية تبا5ال� �لسلع، ما ÁM �لك  •

+نشطة �لتعامل Y �أل%�v �ملالية6712
هذj �لفئة تشمل:

�لتعامل Y �ألسو�v �ملالية باسم �آلخرين (مثل «سرT �ألسهم �ملالية) ما يتصل به من +نشطة  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

�لتعامل Y �ألسو�v للحسا. �لشخصي، �نظر 6599  -
�ألنشطة �ملساعدT للوساطة �ملالية غ� �ملصّنفة Y موضع �خر6719

هذj �لفئة تشمل:
�ألنشطة �ملساعدT للوساطة �ملالية غ� �ملصّنفة Y موضع �خر:  -

�ملستشا%� �ملاليو�  •
Tلسماسر�مستشا% �لرهونا�   •

مكاتب �لتحويل ما ÁM �لك  •
هذ* �لفئة ال تشمل:

+نشطة كاال� �لتأمني، �نظر 6720  -
�ألنشطة ثيقة �لصلة بالتأمني بتوف� �العتما��5 للمعاشا� �لتقاعدية، �نظر 6720  -

�ألنشطة �ملساعدB للتأمني �توف\ �العتما��e للمعاشا� �لتقاعدية672
�ألنشطة �ملساعدT للتأمني توف� �العتما��5 للمعاشا� �لتقاعدية6720

هذj �لفئة تشمل:
ثيقــــÔ ،Uال�  Uترتبــــط ֲדمــــا �%تباطــــ Xلــــ� �ألنشــــطة �ملتعلقــــة بالتأمــــني توفــــ� �العتمــــا��5 للمعاشــــا� �لتقاعديــــة، +  -

�لوساطة �ملالية:
+نشطة كال{ �لتأمني  •

خ��{ حتديد �لعو�% �لفاقد  •
+نشطة خ��{ تقييم �ملخاطر �ألضر�% بالنسبة للتأمني  •

Mجر�{ �لبحو� �ملتعلقة بالتأمني  •
خ��{ حسابا� �لتأمني  •

T%�5M �لفا� عمليا� �إلنقا�  •
هذ* �لفئة ال تشمل:

+نشطة �إلنقا� �لبحرp، �نظر 6303  -

- mنشطة �ملشا�يع �لتجا�يةكا
�ألنشطة �لعقا�ية ��إل�ا�ية �
هذ� �لبا. يشــــمل �ألنشــــطة �لX ُترّكز +ساسU على قطا^ �ألعما6 �لتجا%ية مع جو5 �ستثنا{ �ضح هو �ألنشطة �لعقا%ية. غ� 
+� Bيع �ألنشــــطة �لX يشــــملها هذ� �لبا. ميكن +يضÁM ،U حٍد ما، �لقياg ֲדا لصاÈ �ُألســــر �خلاصة، مثل تأج� �لسلع �لشخصية 
�ملنـزلية، +نشطة قو�عد �لبيانا�، �ألنشطة �لقانونية، خدما� �لتحقيق �ألمن، +عما6 �لديكو% �لد�خلي، +نشطة �لتصوير 

.Yلفوتوغر��
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�ألنشطة �لعقا�ية70
701Bملّؤجر� �
�ألنشطة �لعقا�ية < �ملمتلكا� �ململوكة 

7010Tملّؤجر� �ألنشطة �لعقا%ية Y �ملمتلكا� �ململوكة +
هذj �لفئة تشمل:

:Tملؤّجر� شر�{ بيع تأج� تشغيل �لعقا%�� �ململوكة ملكية شخصية +  -
�ملبا� �ملساكن �ملكونة من شقق  •

�ملبا� غ� �لسكنية، مبا فيها صاال� �لعر�  •
�أل%�ضي  •

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
تقسيم �لعقا%�� ÁM حصص  -

تطوير بيع �أل%�ضي  -
Éتشغيل مو�قع �ملنا&6 �ملتنقلة �ملخصصة للُسك  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
�لتطوير للحسا. �لشخصي يشمل �إلنشا{��، �نظر 4520  -

غ�ها من +ماكن �إلقامة غ� �لســــكنية + +ماكن �إلقامة  T%ملخيما� �ملقطو�بيو� �إليو�{ �ملخيمــــا�  v5تشــــغيل �لفنــــا  -
قص�T �ألمد، �نظر 5510

�ألنشطة �لعقا�ية نظ\ �سم 
� على 
سا� عقد702
�ألنشطة �لعقا%ية نظ� %سم + على +ساq عقد7020

هذj �لفئة تشمل:
+نشطة كال{ «اسرT �لعقا%��  -

�لوساطة Y شر�{ بيع �ستئجا% �لعقا%�� نظ� %سم + على +ساq عقد  -
T%�5M �لعقا%�� نظ� %سم + على +ساq عقد  -

خدما� تثمني �لعقا%��  -
كال{ حفظ مستند�� �لعقا%��  -

تأج\ �آلال� ��ملعّد�� بد�3 عامل تشغيل ��لسلع �لشخصية ��ملنـزلية71
هذ� �لقسم يشمل �لتأج� �الستئجا% �لتشغيلي. قد يكو� �لتأج� قص� �ألمد + طويل �ألمد. ميكن توف� �آلال� �ملعّد�� 

مع �لصيانة + بدÇا
هذ� �لقسم ال يشمل:

�لتأج� �ملا� �لذp يكو� عاTً5 شكًال خاصU من +شكا6 منح �لقر�، �نظر 6591  -
تأج\ ُمعّد�� �لنقل711

7111pتأج� ُمعّد�� �لنقل �ل�
هذj �لفئة تشمل:

�لتأج� �الستئجا% �لتشغيلي ملعّد�� �لنقل �ل�p بد� سائق:  -
�لسيا%��  •

�لشاحنا�، جر�%�� �لسحب، �ملقطو%�� �لنصف مقطو%��  •
�لد%�جا� �لنا%ية �لكرفانا� عربا� �ملخّيما� ما ÁM �لك  •

مركبا� �لسكك �حلديدية  •
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

تأج� �حلايا�  -
تأج� �ملنّصا� �لنّقالة  -
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هذ* �لفئة ال تشمل:
تأج� + �ستئجا% �ملركبا� + �لشاحنا� مع سائق، �نظر 6002، 6023  -

�لتأج� �ملا�، �نظر 6591  -
�ستئجا% �حلايا� �لX ُتستخدg كأماكن Mقامة + مكاتب، �نظر 7129  -

تأج� �لد%�جا� ��� �لعجلتني، �نظر 7130  -
تأج� ُمعّد�� �لنقل �ملائي7112

هذj �لفئة تشمل �لتأج� �الستئجا% �لتشغيلي ملعّد�� �لنقل �ملائي بد� عامل تشغيل:
�لسفن �لتجا%ية v%��لز  •

هذ* �لفئة ال تشمل:
تأج� ُمعّد�� �لنقل �ملائي مع عامل تشغيل، �نظر 6110، 6120  -

�الستئجا% �ملا�، �نظر 6591  -
تأج� قو�%. �لنـزهة، �نظر 7130  -

7113pتأج� ُمعّد�� �لنقل �جلو
هذj �لفئة تشمل:

�لتأج� �الستئجا% �لتشغيلي ملعّد�� �لنقل �جلوp بد� عامل تشغيل:  -
�لطائر��  •

مناطيد ��و�{ �لساخن  •

هذ* �لفئة ال تشمل:
تأج� ُمعّد�� �لنقل �جلوp �لX يشغلها عامل، �نظر 6220  -

�الستئجا% �ملا�، �نظر 6591  -
تأج\ �آلال� ��ملعّد�� �ألخر[712

تأج� �آلال� �ملعّد�� �لز%�عية7121
هذj �لفئة تشمل:

�لتأج� �الستئجا% �لتشغيلي لآلال� �ملعّد�� �ملستخدمة Y �لز%�عة �حلر�جة بد� عامل تشغيل:  -
تأج� �ملنتجا� �ملشمولة Y �لفئة 2921، مثل �جلر�%�� �لز%�عية ما Mليها  •

هذ* �لفئة ال تشمل:
تأج� هذj �آلال� + �ملعّد�� بد� عامل تشغيل، �نظر 0140  -

�الستئجا% �ملا�، �نظر 6591  -
تأج� �ال� ُمعّد�� �إلنشا{ ��ندسة �ملدينة7122

هذj �لفئة تشمل:
�لتأج� �الستئجا% �لتشغيلي آلال� ُمعّد�� �إلنشا{ ��ندسة �ملدنية بد� عامل تشغيل:  -

�ألنا� �ملحمولة على سيا%�� نقل  •
�لسّقاال� منصا� �لعمل، بد� �لتركيب �لفّك  •

هذ* �لفئة ال تشمل:
تأج� هذj �آلال� + �ملعّد�� مع عامل تشغيل، �نظر 4550  -

�الستئجا% �ملا�، �نظر 6591  -
تأج� �ال� ُمعّد�� �ملكاتب (مبا Y �لك �حلو�سيب)7123

هذj �لفئة تشمل:
�لتأج� �الستئجا% �لتشغيلي آلال� ُمعّد�� �ملكاتب بد� عامل تشغيل:  -
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�حلو�سيب �ملعّد�� �لطرفية للحو�سيب  •
�ال� �الستنسا� �آلال� �لكاتبة �ال� جتهيز �لكلما�  •

�ال� ُمعّد�� �ملحاسبة: +جهزT تسجيل �لنقد، �ألجهزT �حلاسبة �إللكترنية، ما ÁM �لك  •
هذ* �لفئة ال تشمل:

�الستئجا% �ملا�، �نظر 6591  -
تأج� �ال� ُمعّد�� +خر< غ� مصّنفة Y موضع �خر7129

 Y Uعموم gُتســــتخد Xملعّد�� �ألخر< �ل�هذj �لفئة تشــــمل: �لتأج� �الســــتئجا% �لتشــــغيلي، بد� عامل تشــــغيل، لآلال� 
�لصناعا� كسلع �ستثما%ية:

�ملحركا� �لتو%بينا�  •
�لُعد5 �آللية  •

ُمعّد�� �لتعدين حقو6 �لنفط  •
�ملعّد�� �ملهنية ألجهزT �لر�5يو �لتلفزيو� �التصاال�  •

ُمعّد�� MنتاL �لصو% �ملتحركة  •
�لتحُكم qُمعّد�� �لقيا  •

�آلال� �لعلمية �لتجا%ية �لصناعية �ألخر<  •
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

تأج� �حلايا� �لX ُتستخدg كأماكن لإلقامة + �ملكاتب  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

�الستئجا% �ملا�، �نظر 6591  -
تأج� �آلال� �ملعّد�� �لز%�عية، �نظر 7121  -

تأج� �ال� ُمعّد�� �إلنشا{ ��ندسة �ملدنية، �نظر 7122  -
تأج� �ال� ُمعّد�� �ملكاتب، مبا Y �لك �حلو�سيب، �نظر 7123  -

تأج\ �لسلع �لشخصية ��ملنـزلية غ\ �ملصّنفة < موضع aخر713
تأج� �لسلع �لشخصية �ملنـزلية غ� �ملصّنفة Y موضع �خر7130

هذj �لفئة تشمل:
تأج� Bيع +نو�^ �لسلع �ملنـزلية + �لشخصية لُألسر �ملعيشية + �لصناعا�  -

�ملنسوجا�، �مللبوسا�، �ألحذية  •
�ألثا�، �أل�� �لُفّخا%ية �لزجاجية، +5�� �ملطبخ �ملائدT، �ألجهزT �لكهربائية، �أل5�� �ملنـزلية  •

�%v �لنـزهة&  •
�لد%�جا� ��� �لعجلتني  •

�ملعّد�� �لرياضية  •
�ملجوهر��، �آلال� �ملوسيقية، �لُصو%، �ملالبس  •

�لُكتب، �لد%يا�، �ملجال�  •
+شرطة �لفيديو، �السطو�نا�، �ألقر�¬ �ملد�ة، +قر�¬ �لفيديو �لرقمية، ما ÁM �لك  •

5� �الستعانة بشخص �خر، �لُعد5 �ليدية gُتستخد Xملعّد�� �ل��آلال�   •
�لزهو% �لنباتا�  •

هذ* �لفئة ال تشمل:
�لد%�جا� �لنا%ية �ملركبا� من نو^ ”�لكر�فا�“ �ملقطو%��، بد� عامل  Tلشاحنا� �لصغ��تأج� سيا%�� �لركو.   -

تشغيل، �نظر 7111
تأج� ُمعّد�� �للهو �ملتعة كجز{ تكميلي ملر�فق �لترفيه، �نظر 9249  -
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توف� �لبياضا� �أل&يا{ �ملوّحدT للعاملني ما يتصل ֲדا من +صنا� عن طريق �ملغاسل، �نظر 9301  -
�حلو�سيب ��ألنشطة ��� �لصلة72

هذ� �لقســــم يشــــمل �ألنشــــطة �لX �ا صلة بتصميم ُنظم شــــبكا� �حلو�سيب، تركيبها تشــــغيلها صيانتها، كذلك تطوير 
�ل���يا� �ملعّدT ألغر�� خاصة نشــــر �ل���يا�. هذ� �لقســــم يشــــمل �ألنشــــطة �ملختلفة لتجهيز �لبيانا� mزين �ملحتو< 
تو&يعه باالتصا6 �ملباشــــر. هذ� �لقســــم يشــــمل +يضU صيانة Mصالf �ال� �ملكاتب �ال� �ملحاســــبة �آلال�  ��إللكتر

�حلاسبة.
�خلBA �الستشا�ية < �اM �ملعّد��721

�خل�T �الستشا%ية Y �ا6 �ملعّد��7210
هذj �لفئة تشمل:

�خلــــ�T �الستشــــا%ية �ملتعلقة بنو^ �ملعّد�� +شــــكا�ا مع مــــا يرتبط ֲדا من تطبيقا� �ل���يــــا�، + بدنه، عن طريق حتليل   -
�حتياجا� مشكال� �ملستخدمني تقدمي +فضل �حللو6

هذ* �لفئة ال تشمل:
 بيع �حلو�سيب، �نظر 3000، 5151، 5239+ LنتاM حد��+نشطة �خل�T �الستشا%ية Y �ا6 �ملعّد�� �لX تقوg ֲדا   -

نشر �ل��Aيا� �توف\ها �تقدمي �خلBA �الستشا�ية بشأ�ا722
نشر �ل���يا�7221

هذj �لفئة تشمل:
توف� توثيق، �ل���يا� �جلاهزT (غ� �ملعّدT ألغر�� خاصة): ،LنتاM  -

ُنظم �لتشغيل  •
�لتطبيقا� Y �ا6 �ملشا%يع �لتجا%ية تطبيقا� +خر<  •

+لعا. حاسو. جلميع �ألنظمة  •
هذ* �لفئة ال تشمل:

�ستنسا� �ل���يا�، �نظر 2230  -
�لبيع بالتجزئة لل���يا� غ� �ملخّصصة ألغر�� معّينة، �نظر 5239  -

MنتاL �ل���يا� �ملخصصة ألغر�� معّينة، �نظر 7229  -
+نشطة +خر< لتوف� �ل���يا� تقدمي �خل�T �الستشا%ية بشأÇا7229

هذj �لفئة تشمل:
حتليل، تصميم بر�ة، �ل���يا� �خلاصة، مبا يشمل:  -

تقدمي �خل�T �الستشا%ية بشأ� +فضل �حللو6 gمشكال� �ملستخدحتليل �حتياجا�   •
MنتاL بر��يا� خاصة من +جل حتقيق هذ� �حلل  •

توف� توثيق، بر��يا� ُمعّدT حسب �لطلب �ستناÁM µ5 طلبا� من مستخدمني معّينني LنتاMتطوير   -
gنو^ بناً{ على توجيها� من �ملستخد p+ كتابة �ل���يا� من  -

صيانة �ل���يا�  -
تصميم صفحا� ”�لويب“  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
�ستنسا� �ل���يا�، �نظر 2230  -

تقدمي �خل�T �الستشا%ية بشأ� �ل���يا� مقترنة باخل�T �الستشا%ية Y �ا6 �ملعّد��، �نظر 7210  -
نشر �ل���يا�، �نظر 7221  -

جتهيز �لبيانا�723
جتهيز �لبيانا�7230

هذj �لفئة تشمل:
جتهيز �لبيانا� باستخد�g برنامج �لعميل + برنامج ينطبق عليه حق �مللكية  -
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�لتجهيز �لكامل للبيانا� �لX يقّدمها �لعميل  •
خدما� 5Mخا6 �لبيانا�  •

مسح �لوثائق  •
تشغيل مر�فق جتهيز �لبيانا� �خلاصة ·ها� +خر< على +ساq �5ئم T%�5M  -

خدما� �حلاسو. على +ساq �ملشا%كة Y �لوقت  -
�ستضافة مو�قع ”�لويب“  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
�ستئجا% تأج� �حلو�سيب �ملعّد�� �لطرفية للحو�سيب، �نظر 7123  -


نشطة قو�عد �لبيانا� �تو2يع �ملضمو3 �إللكتر�� باالتصاM �ملباشر724
+نشطة قو�عد �لبيانا� تو&يع �ملضمو� �إللكتر� باالتصا6 �ملباشر7240

 ÁM ليسيشــــ� �لتو&يع باالتصا6 �ملباشــــر Y هذj �لفئة ÁM �لوحد�� �لX يقتصر عملها على تو&يع �ملضمو� باالتصا6 �ملباشــــر 
 Tلناحية ُيعت� هذ� �ستثناً{ من �لقاعد� jمن هذ�لوحد�� �لX تتوÁ �لنشر باالتصا6 �ملباشر باإلضافة ÁM �ألشكا6 �لتقليدية للنشر. 

�لعامة �ملتعلقة بتصنيف �لوحد�� حسب نصيبها Y �لقيمة �ملضافة.
هذj �لفئة تشمل:

Bع جتميعا� �لبيانا� من مصد% + +كثر  -
Mتاحة �لدخو6 باالتصا6 �ملباشر على قو�عد �لبيانا� �لX ينطبق عليها حق �مللكية  -

�لنشر باالتصا6 �ملباشر لقو�عد �لبيانا�  -
�لقو�ئم �ل�يدية q%لنشر باالتصا6 �ملباشر للفها�  -

+نو�^ �لنشر �ألخر< باالتصا6 �ملباشر مبا يشمل �لكتب �إللكترنية  -
منافذ �لبحث Y مو�قع ”�لويب“  -

مو�قع �لبحث على شبكة ”�إلنترنت“، مو�قع �أللعا. على شبكة ”�إلنترنت“، مو�قع �لتسلية على شبكة ”�إلنترنت“  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

�لنشر باالتصا6 �ملباشر �ملقتر� بالنشر �لتقليدp، �نظر 221  -
+نشطة �لبيع بالتجزئة �لX ُتجر< على شبكة ”�إلنترنت“، �نظر 5251  -

نشر بر��يا� قو�عد �لبيانا�، �نظر 7221  -
ضع بر��يا� + ُنظم لقو�عد �لبيانا�، �نظر 7229  -

تشغيل مو�قع على ”�لويب“ للمقامرT من خال6 شبكة ”�إلنترنت“، �نظر 9249  -
صيانة �lصال� �آلال� �ملكتبية ��ملحاسبية �aال� �حلساE �إللكتر��725

7250�صيانة Mصالf �آلال� �ملكتبية �ملحاسبية �ال� �حلسا. �إللكتر
هذj �لفئة تشمل:

:fصالMصيانة   -
�حلو�سيب �ملعّد�� �لطرفية �خلاصة باحلو�سيب  •
�آلال� �لكاتبة سو�ً{ كانت يدية + كهربائية  •

p%لنسخ �حلر���ال� �لنسخ �لضوئي   •
�ال� �حلسا. �إللكتر� سو�ً{ كانت ُتمسك باليد + توضع على �ملكتب  •

�ال� تسجيل �لنقد  •
�ألنشطة �ألخر[ �ملتصلة باحلوسيب729

�ألنشطة �ألخر< �ملتصلة باحلو�سيب7290
هذj �لفئة تشمل:

حل �ملشكال� �لكب�T �لX تتعر� �ا �حلو�سيب  -
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خدما� تركيب �ل���يا�  -
�خلدما� �ألخر< �ملتصلة باحلو�سيب غ� �ملصّنفة Y موضع �خر  -

�لبحث ��لتطوير73
هذ� �لقسم يشمل ثالثة +نو�^ من +نشطة �لبحث �لتطوير:

�لبحو� �ألساسية:  -
�ألعما6 �لتجريبية + �لنظرية �لX ُتجر< +ساســــU الكتســــا. معلوما� جديدT بشــــأ� �ُألسس �لX تســــتند Mليها �لظو�هر   •

�حلقائق �جلديرT باملالحظة 5� +� يوّجه �لك Êو تطبيق، + �ستخد�g، معّين
�لبحو� �لتطبيقية:  -

�لبحــــو� �الســــتقصائية �ألصليــــة �لــــX ُتجر< ֲדد� �كتســــا. معلوما� جديدT ُموّجهة +ساســــÊ Uو هــــد� + مقصد   •
عملي ©ّد5

�لتطوير �لتجريبـي:  -
 LنتاM وÊ ُيوّجه pلذ� �خل�T �لعملية +/�لعمل �ملنهجي �لذp يعتمد على �ملعرفة �ملتاحة �لX �كُتسبت من +عما6 �لبحث   •

حتسني ما مت Mنتاجه + Mنشا°j بالفعل ،Tخدما� جديدMنشا{ عمليا� ُنظم  ،Tجديد Tجهز+مو�5 منتجا� 
هذ� �لقسم ال يشمل:

�إلT%�5 �حلكومية للبحث �لتطوير لألمو�6 �ملرتبطة ֲדما Y �تلف �لعلوg �لطبيعية + �الجتماعية، �نظر �لقسم 75  -
5عم �لبحو� �لتطبيقية �ملتصلة بالدفا^ �لتطوير �لتجريبــي، �نظر 7522 T%�5M  -

�لتعليم �ملقتر� بالبحث �لتطوير، �نظر �لقسم 80  -
�ملجاال�  Òملجا6 �لط� Y لتطوير�قيــــاg �ملنظمــــا� �خل�ية ·مع، T%�5M، +مو�6 �لبحــــث �لتطوير من +جل +عما6 �لبحث   -

�الجتماعية �ألخر< ��� �لصلة، �نظر 8532
�لبحث ��لتطوير �لتجريبـي < �ا� �لعلوX �لطبيعية ���ندسة731

�لبحث �لتطوير �لتجريبـي Y �ا� �لعلوg �لطبيعية ��ندسة7310
هذj �لفئة تشمل:

 gلعلو� Y ،jعال+ T5لتطوير �ملحــــّد��لد%�ســــا� �ملنهجيــــة �ألعمــــا6 �البتكا%ية �5خل Mطا% �ألنو�^ �لثالثة ألنشــــطة �لبحث   -
�لطبيعية (�لرياضيا�، �لفيزيا{، �لفلك، �لكيميا{، علوg �حلياT، �لعلوg �لطبية، علوg �أل%�، �لز%�عة، ��ندســــة �لتكنولوجيا، 

.Tتطبيقا� جديد kستنبا�ما ÁM �لك). �لغر� من هذj �ألعما6 هو &ياT5 %صيد �ملعرفة 
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

صا� +عما6 �لبحث �لتطوير �ملتعّدT5 �لتخصُّ  -
�لبحث ��لتطوير �لتجريبـي < �اM �لعلوX �الجتماعية ��إلنسانية732

�لبحث �لتطوير �لتجريبــي Y �ا6 �لعلوg �الجتماعية �إلنسانية7320
هذj �لفئة تشمل:

 gلعلو� Y ،jعــــال+ T5لتطوير �ملحّد��لد%�ســــا� �ملنهجيــــة �جلهــــو5 �البتكا%ية �5خل Mطــــا% �ألنو�^ �لثالثة ألنشــــطة �لبحث   -
�الجتماعية �إلنســــانية (�القتصا5، علــــم �لنْفس، علم �الجتما^، علم �آلثا%، �لعلوg �لقانونيــــة، �للغويا� �للغا�، �لفنو�، 

.Tتطبيقا� جديد kستنبا�ما ÁM �لك). �لغر� من هذj �ألعما6 هو &ياT5 %صيد �ملعرفة 
هذ* �لفئة ال تشمل:

Ñو� �لسوv، �نظر 7413  -
�ألنشطة �لتجا�ية �ألخر[74

 Y هي +نشطة مشمولةهذ� �لقسم يشمل Bيع +نشطة �ألعما6 �لتجا%ية باستثنا{ �ألنشطة �لX �ا صلة باحلو�سيب �لبحو�، 
�لقسمني 72 73 من هذ� �لبا.. بعض �ألنشطة �لX يشملها هذ� �لقسم ُتنّفذها Y كث� من �ألحيا� حد�� ملحقة مبؤسسا� 
 Uئيسي% µالســــتعانة مبصا5% خا%جية متثل عنصر�جتا%ية +ك�، Y حني +� بعضها �آلخر ُتنّفذj، على �أل%جح، حد�� مســــتّقلة. 
Y تغيــــ� طريقــــة �لقياg ֲדذj �ألنشــــطة. غالبية هذj �ألنشــــطة ُتنّفذ لصاÈ عمال{ جتا%يني فيما عد� �ألنشــــطة �لقانونية (7411)، 
بعض �ألنشــــطة �لو�Y T5% فئة ”تعيني �لعما6 تدب� �ملوظفني“ (7491)، +نشــــطة �لتصوير �لفوتوغر�Y (7494)، �لX ُيضطلع 

ֲדا +يضU لصاÈ �ألفر�5.
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�ألنشــــطة �لقانونية؛ �ألنشــــطة �ملحاسبية �
نشطة مسك �لدفاتر �مر�جعة �حلســــابا�؛ �خلBA �الستشا�ية < �اM �لضر�ئب؛ 741
�وx �لسو# ��ستطالعا� �لر
| �لعاX؛ �خلBA �الستشا�ية < �اM �ألعماM �لتجا�ية ��إل��eية

�ألنشطة �لقانونية7411
هذj �لفئة تشمل:

 �لتمثيل �لقانو� ملصاÈ +حد �ألطر�� Y مو�جهة طر� �خر، سو�ً{ كا� �لك +ماg �ملحاكم + ��يئا� �لقضائية �ألخر< +  -
Å يكن، بو�سطة +شخا¬ +عضا{ Y نقابة �ملحامني + حتت Mشر�فهم:

�لتمثيل Y �لقضايا �ملدنية T%تقدمي �ملشو  •
�لتمثيل Y �لقضايا �جلنائية T%تقدمي �ملشو  •

�لتمثيل فيما يتعلق باملنا&عا� �لعمالية T%تقدمي �ملشو  •
Mعد�5 �لوثائق �لقانونية: T%تقدمي �ملشو�الستشا%�� �لعامة   -

�لبنو5 �ملتعلقة باندماL �لشركا� + �تفاقا� �ملشا%كة + �لوثائق �ملشاֲדة فيما يتصل بتكوين �لشركا�  •
بر�{�� �الختر�^ حقوv �لنشر + �لتأليف  •

Mعد�5 �لصكو¯ �لوصايا �الئتمانا� ما ÁM �لك  •
gُحلكا��ملحّكمو�، �ملفتُشو�،  ،�+نشطة +خر< يقوg ֲדا �ملوّثقو� �لعاُمو�، موّثقو �لقانو� �ملد�، �ملحضر  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
+نشطة �ملحاكم، �نظر 7523  -

�ألنشطة �ملحاسبية +نشطة مسك �لدفاتر مر�جعة �حلسابا�؛ �خل�T �الستشا%ية Y �ا6 �لضر�ئب7412
هذj �لفئة تشمل:

تسجيل �ملعامال� �لتجا%ية �خلاصة باملشا%يع �لتجا%ية + غ�ها  -
Mعد�5 �حلسابا� �ملالية فحص هذj �حلسابا� Mصد�% شها��5 بصحتها  -

Mعد�5 بيانا� ضريبة �لدخل سو�ً{ كانت شخصية +g جتا%ية  -
�ألنشطة �الستشا%ية �لتمثيل (Ôال� �لتمثيل �لقانو�) ملصلحة �لعمال{ +ماg ُسُلطا� �لضر�ئب  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
+نشطة جتهيز، جْدلة، �لبيانا�، �نظر 7230  -

�خل�T �الستشــــا%ية Y �ا6 �إلT%�5، مثل تصميم �لُنظم �ملحاســــبية بر�مج حســــابا� �لتكاليف Mجر�{�� ضبط �مليز�نيا�،   -
�نظر 7414

حتصيل �لكمبياال�، �نظر 7499  -
7413gلعا� p+ستطالعا� �لر� vو� �لسوÑ

هذj �لفئة تشمل:
مد< قبو6 �ملنتجا� شيوعها عا��5 �ملستهلكني فيما يتعلق بالشر�{ �لك بغر� تنشيط �ملبيعا�  vمكانا� �لسوM ثÑ  -

تطوير منتجا� جديدT، مبا يشمل Mجر�{ حتليال� Mحصائية للنتائج
�ستطال^ �آل%�{ �جلماعية للجمهو% حو6 �ملسائل �لسياسية �القتصا5ية �الجتماعية Mجر�{ حتليال� Mحصائية بشأÇا  -

+نشطة �خل�T �الستشا%ية Y �ا6 �ألعما6 �لتجا%ية �إل�5%ية7414
هذj �لفئة تشمل:

 �لتوجيه + �ملساعدT �لعملية ÁM �ملشا%يع �لتجا%ية مؤسسا� �خلدمة �لعامة:+ T%تقدمي �ملشو  -
�لعالقا� �لعامة �التصا6  •

تصميم +ساليب + Mجر�{�� ©اسبية بر�مج حلسابا� �لتكاليف Mجر�{�� ملر�قبة �مليز�نية  •
�ملر�قبة،  T}لكفا��ملساعدÁM T �ملشا%يع �لتجا%ية مؤسسا� �خلدمة �لعامة Y �اال� �لتخطيط �لتنظيم  T%تقدمي �ملشو  •

�ملعلوما� �إل�5%ية، ما ÁM �لك
تقــــدمي �خل�T �الستشــــا%ية Y �ــــا6 �إلT%�5 من جانب �خل��{ �لز%�عيني خ��{ �القتصا5 �لز%�عــــي ÁM �ملز�%^، مثًال، ما   •

ÁM �لك
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:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
+نشطة T%�5M �لشركا� �لقابضة  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
تصميم بر��يا� حاسوبية من +جل ُنظم �ملحاسبة، �نظر 7229  -

�ملشو%T �لقانونية �لتمثيل �لقانو�، �نظر 7411  -
�ألنشطة �ملحاسبية +نشطة مسك �لدفاتر �ملر�جعة، �خل�T �الستشا%ية Y �ا6 �لضر�ئب، �نظر 7412  -

�ستطالعا� �لر+p �لعاg، �نظر 7413 vو� �لسوÑ  -
�ألنشطة �ملعما%ية ��ندسية غ�ها من �ألنشطة �لتقنية، �نظر 7421  -

+نشطة �إلعال�، �نظر 7430  -
�ألنشطة �ملعما�ية ���ندسية �غ\ها من �ألنشطة �لتقنية742

�ألنشطة �ملعما%ية ��ندسية ما يتصل ֲדا من �ستشا%�� تقنية7421
هذj �لفئة تشمل:

�ألنشطة �الستشا%ية �ملعما%ية:  -
تصميم �ملبا� Mعد�5 �لرسوما�  •
�إلشر�� على عمليا� �إلنشا{  •

mطيط �لبْلد�� �ملد� هندسة �ملناظر �لطبيعية �أل%ضية  •
تصميم �آلال� �ملنشآ� �لصناعية  -

�ألنشطة ��ندسية +نشطة T%�5M �ملشا%يع �ألنشطة �لتقنية:  -
%�ملشا%يع �ملتصلة با�ندسة �ملدنية ��ندسة ��يد%لية هندسة حركة �ملر  •

Mعد�5، تنفيذ، �ملشــــا%يع بالنســــبة للهندســــة �لكهربائية �إللكترنية، هندسة �لتعدين، ��ندســــة �لكيميائية، ��ندسة   •
�مليكانيكية �لصناعية هندسة �لُنظم، هندسة �ألمن �لسالمة

Mعد�5 �ملشــــا%يع �لX تســــتخدg هندســــة تكييف ��و�{ هندســــة �لت�يد، هندسة �لصحة �لعامة هندســــة مكافحة �لتلو�،   -
هندسة �لصوتيا�، ما ÁM �لك

�ألنشطة �جليولوجية +نشطة �لتنقيب:  -
�ستكشا� حقو6 �لنفط �لغا&، عمليا� �ملسح �جليوفيزيائي �جليولوجي �لسيزمي  •

�ستكشا� �لر�سب �ملعدنية �ملياj �جلوفية  •
+نشطة �لتنبؤ باألحو�6 �جلوية  -

+نشطة مسح سطح �أل%� (�ملسح �جليو5يسي)  -
5+نشطة مسح �أل%�ضي �حلد  •

+نشطة �ملسح �ملتعلقة باملياj �جلوفية  •
+نشطة �ملسح للطبقا� �ملوجوT5 حتت سطح �أل%�  •

pنشطة �ملعلوما� �لفضائية مبا يشمل �لتصوير �جلو++نشطة %سم �خلر�ئط   •
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

+نشطة �خل��{ �الستشا%يني �لتقنيني خال� �ملهندسني  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

 �لغا&، �نظر 1120+ 6حفر �آلبا% �الختبا%p �ملرتبط باستخر�L �لبتر  -
�لغا&، �نظر 4510 6�حلفر �الختبا%p، ما Å يكن متعلقU باستخر�L �لبتر p%حفر �آلبا% �الختبا  -

+نشطة �خل��{ �الستشا%يني Y �ا6 �حلو�سيب، �نظر 7210، 7229  -
+نشطة �لبحث �لتطوير، �نظر 7310، 7320  -

�الختبا% �لتقs، �نظر 7422  -
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�لتصوير �جلوp، �نظر 7494  -
�لتزيني �لد�خلي، �نظر 7499  -

�الختبا% �لتحليل �لتقنيا�7422
هذj �لفئة تشمل:

�ختبا% فحص Bيع +نو�^ �ملو�5 �ملنتجا�:  -
�ختبا% تركيب نقاT �ملعا�5 ما Mليها  •

عمليا� �ملر�قبة �لX �ا  pلك �ختبا%�� �لطب �لبيطر� Y ا6 �لصحة �لغذ�ئية، مبا� Y ُيضطلع ֲדا Xنشــــطة �الختبا% �ل+  •
صلة بإنتاL �ألغذية

�لُسمك 5%جة �لتّحُمل �لنشاk �إلشعاعي ما ÁM �لك Tأل�5{ للمو�5، مثل �لقو��ختبا% �خلصائص �لطبيعية   •
�ختبا% �ألهلية �لعو6  •

�ختبا% �أل�5{ لآلال� تامة �لُصنع: �ملحركا� �لسيا%�� �ملعّد�� �إللكترنية، ما ÁM �لك  •
�ختبا% �للحاما� �لوصال� عن طريق �لتصوير باألشعة  •

حتليل �ألعطا6  •
�ختبا% قياq �ملؤشر�� �لبيئية: تلو� ��و�{ �ملا{، ما ÁM �لك  •

عية �لضغط، �ملنشآ� +�لتصديق على �ملنتجا�، مبا Y �لك �لسلع �الستهالكية، �ملْركبا� ��� �ملحركا�، �لطائر��،   -
�لنوية، ما ÁM �لك

vية للمْركبا� ��� �ملحركا� بالنسبة للسالمة على �لطُر%�الختبا%�� �لد  -
 ،5 �لنمــــا�L �ملصطنعة باحلجم �لطبيعي (مثل منا�L �لســــفن �لطائر�� �لســــد+ Lلنما�� gجــــر�{ �الختبا%�� باســــتخد�M  -

ما ÁM �لك)
هذ* �لفئة ال تشمل:

�ختبا% حتليل �لعّينا� �لطبية عّينا� طب �ألسنا�، �نظر 8519  -
�ختبا% �لعّينا� �ملأخو�T من �حليو�نا�، �نظر 8520  -

�إلعال7433
�إلعال�7430

هذj �لفئة تشمل:
�بتكا% تنفيذ ®ال� Mعالنية:  -

سائط  Yضع �إلعالنا� Y �لصحف، �لنشر�� �لد%ية، �لر�5يو، �لتلفزيو�، على شبكة ”�إلنترنت“، �بتكا%   •
+خر<

�لنشــــر�� �ُألطر، تزيني �لو�جها�، تصميم  ،fأللو��ضع �إلعالنا� �خلا%جية، مثل لوحا� �إلعالنا�، �بتكا%   •
صاال� �لعر�، �إلعال� على �لسيا%�� �حلافال�، ما ÁM �لك

gسائط �إلعالمتثيل سائط �إلعالp+ g بْيع �لوقت �ملساحة لإلعالنا� �لX جتتذ. �تلف   •
�إلعالg بطريق �جلو  •

تو&يع + تسليم �ملو�5 + �لعّينا� �إلعالمية  •
توف� مساحا� لإلعال� على لوحا� �إلعالنا�، ما ÁM �لك  •

هذ* �لفئة ال تشمل:
طبع �ملو�5 �إلعالنية، �نظر 2221  -

Ñو� �لسوv، �نظر 7413  -
+نشطة �لعالقا� �لعامة، �نظر 7414  -

�لتصوير لإلعال�، �نظر 7494  -
+نشطة �ل�يد �ملباشر (كتابة �لعناين �لفر& �ملبدئي، ما ÁM �لك)، �نظر 7499  -

MنتاL �لرسائل �لتجا%ية للر�5يو �لتلفزيو� �ألفالg، �نظر 9211، 9213  -
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�ألنشطة �لتجا�ية غ\ �ملصّنفة < موضع aخر749
تعيني �لعما6 تدب� �ملوظفني7491

هذj �لفئة تشمل:
 ÁM خدما� �لبحث عن �ملوّظفني، Mحالتهم من +جل �النتقا{ تنسيبهم، �لX ُتقّدg فيما يتعلق بالتوظيف ÁM صاحب �لعمل �ملتوّقع +  -

�ملوظف �ملحتمل:
صياغة توصيف �لوظائف  •
تصفية �ختبا% �ملتقدمني  •

Ñث �لشها��5 �ملرجعية، ما ÁM �لك  •
+نشطة �لبحث �لتنسيب �لتنفيذية (�لباحثو� عن �ملوّظفني �ملحتملني)  -

+نشطة �لتعاقد مع �لعما6  -
تزيد �جلها� �ألخر<، على +ساq مؤّقت Y �ملقاg �أل6، باملوظفني �لذين تستخدمهم �لوكالة تدفع �م +جو%هم  •

هذ* �لفئة ال تشمل:
+نشطة مقا� �لعما6 �لز%�عيني، �نظر 0140  -

كاال� �ألعما6 �ملسرحية �لشخصية + �لفنية، �نظر 7499 +نشطة كال{ +  -
+نشطة �لصو% �ملتحركة �لتلفزيو� +نشطة �لتمثيل �ملسرحي �ألخر<، �نظر 9249  -

+نشطة �لتحقيق �ألمن7492
هذj �لفئة تشمل:

+نشطة �ملر�قبة �حلر�سة غ�ها من +نشطة �حلماية:  -
نقل �ألشيا{ ��� �لقيمة  •

+نشطة +فر�5 �حلر�سة  •
 f%ملسا� v5لفنا�5%يا� �لشو�%^، +نشطة �حلر�سة �خلفر �خلاصة باملبا� �لسكنية �ملكاتب �ملصانع مو�قع �إلنشا{   •

قاعا� �لرقص �الستا��5 �لرياضية �ملر�كز �لتجا%ية ما ÁM �لك
+نشــــطة �ألمن Y �ا6 �لنقل �لعاg، مثل تفتيش �ألمتعة �لركا. Y �ملطا%��، كذلك +نشــــطة �لد%يا� Y �لقطا%��   •

vقطا%�� �ألنفا
�ألنشطة �لبوليسية �لسرية Y �ملتاجر  •

عمليا� �إلشر��/�لفحص عن ُبعد للُمعّد�� �لتقنية �ملبا� ما ÁM �لك  -
�لتحديد �ملســــبق ملد< صحة �إلنذ�%�� (حتديد ما ��M كا� �إلنذ�% ُمزّيف + غ� ُمزّيف) �ســــتدعا{ �لُشرطة فرقة Mطفا{   •

T%�حلريق فرv �إلسعا� ��M 5عت �لضر
تقدمي �ملشو%Y T �ا6 �ألمن �لصناعي �ملنـز� +من �خلدما� �لعامة، مبا Y �لك فحص ��وية ألسبا. تتعلق باألمن  -

+نشطة �ملحّققني �خلاّصني  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

تد%يب �لكال. ألسبا. تتعلق باألمن  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

تركيب ُنظم �إلنذ�%، �نظر 4530  -
�الستقصا{�� فيما يتصل بالتأمني، �نظر 6720  -

+نشطة تنظيف �ملبا� �لتنظيف �لصناعي7493
هذj �لفئة تشمل:

�لتنظيف من �لد�خل للمبا� بكافة +نو�عها، مبا Y �لك �ملكاتب �ملصانع �ملتاجر �ملؤسســــا�، غ�ها من �ملبا� �لتجا%ية   -
T5ملبا� �لسكنية ��� �لوحد�� �ملتعّد��ملهنية، 

تنظيف �لنو�فذ  -
g5حد�� �لعاتنظيف �ملد�خن، تنظيف �ملد�فئ �ملو�قد �ألفر�� مو�قد Mحر�v �لقمامة �لغاليا� +نابيب �لتهوية   -
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تنظيف �آلال� �لصناعية  -
تطه� �ألشيا{ �ألماكن  -

تنظيف �لقو�%ير  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

+نشطة �لتطه� MباT5 �حلشر�� للمبا� �لسفن �لقطا%�� ما Mليها  -
تنظيف �لقطا%�� �حلافال� �لطائر�� ما ÁM �لك  -

Y �لبحر من �لد�خل vتس� على �لُطُر Xتنظيف �لصها%يج �ل  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

مكافحة �آلفا� �لز%�عية، �نظر 0140  -
�لتنظيف بالبخا% �لسفع بالرما6 �ألنشطة �ملماثلة لتنظيف �جها� �ملبا�، �نظر 4540  -

تنظيف �ملبا� �جلديدT بعد �إلنشا{، �نظر 4540  -
غسل �لسجا5 �لُبسط تنظيف �ملفرشا� �لستائر، �نظر 9301  -

7494Yنشطة �لتصوير �لفوتوغر�+
هذj �لفئة تشمل:

MنتاL �لصو% �لفوتوغر�فية �لتجا%ية �الستهالكية:  -
 حفال� �لزفا�، + ما ÁM �لك.+ q%ملد�� تصوير �ألشخا¬ من +جل جو�&�� �لسفر، +  •

�لتصوير لإلعالنا� �لتجا%ية + �لناشرين + لأل&يا{ + �ألغر�� �لعقا%ية + �ألغر�� �لسياحية  •
pلتصوير �جلو�  •

تسجيل �ملناسبا� على شر�ئط �لفيديو: حفال� �لزفا� �الجتماعا� ما ÁM �لك  •
:gجتهيز �ألفال  -

�لتحميض �لطبع �لتكب� من �لصو% �لسلبية + �ألفالg �لسينمائية �لX �لتقطها �لعميل  •
تركيب �لشر�ئح �لزجاجية  •

�الستنسا� �لترميم + تنميق �ألجز�{ �لشفافة فيما يتعلق بالصو% �لفوتوغر�فية  •
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

تصوير �لوثائق على �مليكرفيلم  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

+نشطة %سم �خلر�ئط +نشطة �ملعلوما� �لفضائية، �نظر 7421  -
جتهيز +فالg �لصو% �ملتحركة �ملتعلقة بصناعا� �لصو% �ملتحركة �لتلفزيو�، �نظر 9211  -

+نشطة �لتعبئة7495
هذj �لفئة تشمل:

+نشطة �لتعبئة نظ� %سم + على +ساq عقد، سو�ً{ كانت تتضمن عملية �لية + Å تُكن:  -
تعبئة ��با{�� �جلوية  •

تعبئة �لسو�ئل Y &جاجا�، مبا يشمل �ملشربا� �ألغذية  •
تعبئة �ملو�5 �لصلبة (�لتعبئة �ملنّفطة، �لتغطية بالرقائق �ملعدنية، ما ÁM �لك)  •

تعبئة �ملستحضر�� �لصيدالنية مبا يضمن عدg �لعبْث ֲדا  •
ضع �لعالما� �لتجا%ية �خلْتم �لطبع  •

لّف ��د�يا 5تغليف �لطر  •
هذ* �لفئة ال تشمل:

+نشطة �لتعبئة �ملرتبطة بعمليا� �لنقل، �نظر 6309  -
+نشطة �ملشا%يع �لتجا%ية �ألخر< غ� �ملصّنفة Y موضع �خر7499

هذj �لفئة تشمل �موعة كب�T متنوعة من +نشطة �خلدما� �لX ُتقّدg، عاÁM ،Tً5 �لعمال{ �لتجا%يني



١٦٠

�لتصنيف �لصناعي �لد# �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

هذj �لفئة تشمل:
+نشطة �الختز�6 �ل�يد:  -

�لطباعة على �آللة �لكاتبة  •
+نشطة �لسكرتا%ية �ألخر<، مثل �لنْسخ من �ألشرطة + �ألقر�¬  •

�ألنشطة �ملشاֲדة ،T5نْسخ �لرسوما� �لبيانية �ملتعدتصوير �ملستند��، �لطباعة �لز%قا{،   •
تعبئتها ختمها M%سا�ا، Bع �لقو�ئم �ل�يدية، ما ÁM �لك، مبا يشمل �ألنشطة �خلاصة  �كتابة �لعناين على �لظر  •

باملو�5 �إلعالنية
�لترBة �لتحريرية �لترBة �لشفوية  -

 حتصيــــل �لكمبيــــاال�، تقديــــر �الئتمانــــا� �ملرتبطــــة باجلــــد�%T �الئتمانيــــة + �ملما%ســــا� �لتجا%يــــة ألحــــد �ألفــــر�5 +  -
إلحد< �لشركا�

�ملتوســــطة، �حلجم، مبا يشــــمل  ،Tبيع، �ملشــــا%يع �لتجا%يــــة �لصغ�+نشــــطة �لسمســــرT �لتجا%يــــة، +p �لترتيــــب لشــــر�{،   -
�ملما%سا� �ملهنية

+نشطة �لسمسرT فيما يتعلق Ñقوv �الختر�^ (�لترتيب لشر�{ حقوv �الختر�^ + لبيعها)  -
+نشطة �لتقييم خال� +نشطة تقييم �لعقا%�� �لتأمني  -

تصميم �أل&يا{ �ملتصل باملنسوجا� �ملالبس �ألحذية �ملجوهر�� �ألثا� �لسلع �ألخر< �ملستخدمة Y �لتزيني �لد�خلي   -
Y �أل&يا{ �ملتماشية مع �ملوضة، كذلك �لسلع �لشخصية + �ملنـزلية �ألخر<

+نشطة مصّممي �لرسوما�  -
+نشطة +خصائيي �لديكو% �لد�خلي  -

�ملؤمتر�� �+نشطة منّظمي �ملعا%� �لعر  -
+نشطة مصّممي �ملنّصا�  -

+نشطة خ��{ �ملز���5 �لذين يعملو� حلساֲדم �خلا¬  -
��ندسي sاال� خال� �ملجالني �لتق� Y نشطة �خل��{ �الستشا%يني �لعاملني+  -

تشغيل �ملؤسسا� حلسا. +شخا¬ �خرين  -
+نشطة جتا%T �لطو�بع �ل�يدية  -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
مر�جعة �لنسخ �ملطبوعة  -
+نشطة �لر5ّ على ��اتف  -

+نشطة مر�كز ��اتف  -
 Y حلصو6 على �%تباطا�� ،Tً5تتضمن، عا Xل��ألنشــــطة �لX يقوg ֲדا �لوكال{، + تقوg ֲדا �لوكاال�، بالنيابة عن �ألفر�5   -
سائل �لتسلية + �ألنشــــطة �لرياضية �ألخر<، عر� �لكتب �لتمثيليا�  �ا6 �ألفالg �لســــينمائية + �إلنتاL �ملســــرحي +

�ألشغا6 �لفنية �لصو% �لفوتوغر�فية، ما ÁM �لك، على �لناشرين �ملنتجني غ�هم
هذ* �لفئة ال تشمل:

بيع �ملركبا� �ملستْعملة ��� �ملحركا� باجلملة عن طريق �ملز���5، �نظر 5010  -
+نشطة بيع �ملنا&6 باملز���5 (بالتجزئة)، �نظر 5240  -

+نشطة �لبيع باملز���5 بو�سطة �حلاسو. عن طريق �التصا6 �ملباشر (بالتجزئة)، �نظر 5259  -
+نشطة بطاقا� �الئتما�، �نظر �لقسم 65  -

+نشطة قو�عد �لبيانا�، �نظر 7240  -
+نشطة مسك �لدفاتر، �نظر 7412  -

تصميم �آلال� �لتصميم �لصناعي، �نظر 7421  -
عر� �إلعالنا� غ�ها من �لتصميما� �إلعالنية، �نظر 7430  -
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- X؛ �لضما3 �الجتماعي �إلجبا�|الKلعامة ��لدفا� B��eإل�
�نظر صف �لقسم 75.

�إلB��e �لعامة ��لدفاK؛ �لضما3 �الجتماعي �إلجبا�|75
هذ� �لقســــم يشــــمل �ألنشــــطة �لX تنّفذها، عــــاTً5، �إلT%�5 �لعامة. غ� +� �ملركز �لقانو� + �ملؤسســــي ليس هــــو، Y حد ��ته، 
�لعنصر �ملحّد5. هذ� �لقســــم يشــــمل حد�� تشــــّكل جزً{� من هيئا� عامة ©لية + مركزية جتعل T%�5M �ملجتمع بشكل سليم 

.Uممكن µمر+
هذ� �لقسم يشمل:

�إلT%�5 �لعامة (مثًال، �إلT%�5 �لتنفيذية �لتشريعية �ملالية، غ�ها، على Bيع مستويا� �حلكومة) +نشطة �إلشر�� Y �ا6   -
�حلياT �الجتماعية �القتصا5ية (�ملجموعة 751)

�لدفا^، �لقضا{، �لشرطة، �لشؤ� �خلا%جية، غ� �لك (�ملجموعة 752)  -
T%�5M نظم �لضما� �الجتماعي �إلجبا%p (�ملجموعة 753)  -

�ألنشــــطة �ملصّنفــــة Y مو�ضــــع +خر< Y �لتصنيف �لصناعي �لــــد� �ملوّحد ال تدخل M Yطا% �لقســــم 75 ح��M Æ كانت ُتنّفذ 
 Y ملناهج) تدخل�مــــن جانــــب �5M%�� عامة. على ســــبيل �ملثا6 فــــإ� T%�5M نظاg �ملــــد�%p+) q �للو�ئح عمليا� �ملر�جعــــة، 
 p+ طا% �لك �لقســــم (�نظر �لقســــم 80)، كما ُيصّنف مع �لصحةM Y لكن عملية �لتعليم نفســــها ال تدخلMطا% �لقســــم 75 
مستشــــفى ســــجن + +p مستشفى عسكرp (�نظر �لقســــم 85). باملثل فإ� بعض �ألنشطة �ملوصوفة Y �لقسم 75 قد تقوg ֲדا 

حد�� غ� حكومية.
B��el شؤ�3 �لد�لة ��لسياسة �القتصاeية ��الجتماعية للمجتمع751

+نشطة �خلدمة �لعامة (�لشاملة)7511
هذj �لفئة تشمل:

�إلT%�5 �لتنفيذية �لتشريعية للهيئا� �ملركزية �إلقليمية �ملحلية  -
T%�5M �لشئو� �ملالية �إلشر�� عليها:  -

تنفيذ �ملخططا� �لضريبية  •
حتصيل �لرسوg/�لضر�ئب على �لسلع �لتحقيق Y �النتهاكا� �لضريبية  •

T%�5M �جلما%¯  •
:gلدين �لعا�تنفيذ �مليز�نية T%�5M �ألمو�6 �لعامة   -

Bع تلّقي �ألمو�6 مر�قبة Mنفاقها  •
T%�5M �لسياسة �لعامة (�ملدنية) للبحث �لتطوير �ألمو�6 �ملرتبطة ֲדا  -

�الجتماعي �لشامل �خلدما� �إلحصائية على �تلف �ملستويا� �حلكومية p5تنفيذ �لتخطيط �القتصا T%�5M  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

T%�5M سياسا� �لبحث �لتطوير �لX تستهد� &ياT5 �لرفاj �لشخصي �ألمو�6 �ملرتبطة ֲדا، �نظر 7512  -
T%�5M سياسا� �لبحث �لتطوير �لX تستهد� حتسني �أل�5{ �لتنافس �القتصا5يني، �نظر 7513  -

T%�5M سياسا� �لبحث �لتطوير �ملتصلة بالدفا^ �ألمو�6 �ملرتبطة ֲדا، �نظر 7522  -
تنظيم +نشطة �لوكاال� �لX ُتقّدg خدما� �لرعاية �لصحية �خلدما� �لتعليمية �لثقافية غ�ها من �خلدما� �الجتماعية باستثنا{ 7512

�لضما� �الجتماعي
هذj �لفئة تشمل:

�إلT%�5 �لعامة لل��مج �لX ִדد� ÁM &ياT5 �لرفاj �لشخصي:  -
�لصحة  •
�لتعليم  •
�لثقافة  •

�لرياضة  •
�لترفيه  •
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�لبيئة  •
�إلسكا�  •

�خلدما� �الجتماعية  •
�إلT%�5 �لعامة لسياسا� �لبحث �لتطوير لألمو�6 �ملرتبطة ֲדا من +جل هذj �ملجاال�  -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
%عاية �ألنشطة �لترفيهية �لثقافية  -

تو&يع �ملنح على �لفنانني  -
T%�5M بر�مج توف� �ملياj �لصاحلة للشر.  -

T%�5M عمليا� Bع �لفضال� �لتخلص منها  -
T%�5M بر�مج ®اية �لبيئة  -
T%�5M بر�مج �إلسكا�  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
+نشطة �لضما� �الجتماعي �إلجبا%p، �نظر 7530  -

�ألنشطة �لتعليمية، �نظر �لقسم 80  -
�ألنشطة �ملتصلة بصحة �إلنسا�، �نظر �ملجموعة 851  -

�لتخلص من مياj �ملجا%ير �لنفايا� �لصحة �لعامة، �نظر 9000  -
5�ئر �ملحفوظا� �لعامة �ملتاحف غ�ها من �ملؤسسا� �لثقافية، �نظر �ملجموعة 923+نشطة �ملكتبا�   -

�ألنشطة �لرياضية غ�ها من �ألنشطة �لترفيهية، �نظر �ملجموعة 924  -
7513T}تشغيلها مبزيد من �لكفا Y gإلسها�تنظيم �ألنشطة �لتجا%ية 

هذj �لفئة تشمل:
�إلT%�5 �لعامة �لتنظيم، مبا يشمل mصيص �إلعانا� �ملالية ملختلف �لقطاعا� �القتصا5ية:  -

�لز%�عة  •
�ستخد�g �أل%�ضي  •

مو�%5 �لطاقة �لتعدين  •
��يكل �ألساسي  •

�لنقل  •
�التصاال�  •

�لسياحة v5لفنا�  •
�الجتا% باجلملة �لتجزئة  •

p5ألمو�6 �ملرتبطة ֲדا ֲדد� حتسني �أل�5{ �القتصا�T%�5M سياسا� �لبحث �لتطوير   -
T%�5M �لشؤ� �لعمالية �لعامة  -

تنفيذ �لتد�ب� �خلاصة بسياسة �لتنمية �إلقليمية، مثل �لتد�ب� �لX ִדد� ÁM �حلّد من �لبطالة  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

+نشطة �لبحث �لتطوير �لتجريبـي، �نظر �لقسم 73  -
7514gنشطة �خلدما� �لد�عمة للحكومة بوجه عا+

هذj �لفئة تشمل:
+نشطة �ملوظفني �لعامة غ�ها من +نشطة �خلدما� �لعامة:  -

 Å تكن+ T5تشغيل خدما� �ملوظفني �لعامة، سو�ً{ كانت متصلة بوظيفة ©ّد T%�5M  •
تطوير تنفيذ سياســــا� �ملوظفني �لعامة �إلجر�{�� �لX تشمل �الختيا% �لترقية، +ساليب حتديد �لد%جا�، توصيف   •

�لوظائف، �لتقييم �لتصنيف، تنفيذ +نظمة �خلدمة �ملدنية، ما ÁM �لك
تشغيل 5عم �خلدما� �لعامة �لشاملة: T%�5M  -
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خدما� �إلمد�5 �لشر�{ �ملركزية  •
حفظ mزين �لسجال� �مللفا� �حلكومية  •

تشغيل �ملبا� �لX متتلكها �حلكومة + �لX تْشغلها  •
T5غ�ها من �خلدما� �لعامة غ� �ملرتبطة بوظيفة ©ّدتشغيل �ملكاتب �ملركزية   •

توف\ �خلدما� للمجتمع كُكّل752
�لشؤ� �خلا%جية7521

هذj �لفئة تشمل:
 Y �ملكاتب �لتابعة للمنظما� �لدلية+ L%خلا� Y T5لقنصلية �ملوجو�تشغيل &�%T �خلا%جية �لبعثا� �لدبلوماسية  T%�5M  -

تشغيل 5عم �خلدما� �إلعالمية �لثقافية �ملعّدT للتو&يع خا%L �حلد5 �لوطنية T%�5M  -
تقدمي �ملساعدÁM T �لبلد�� �ألجنبية سو�ً{ كانت ُموّجهة من خال6 منظما� 5لية + Å تكن  -

تقدمي �ملعونة �لعسكرية ÁM �لبلد�� �ألجنبية  -
T%�5M �لتجا%T �خلا%جية �لشؤ� �ملالية �لدلية �لشؤ� �لتقنية �خلا%جية  -

�ملساعدT �لدلية، مثل بر�مج Mغاثة �لالجئني + بر�مج �إلغاثة للقضا{ على �جلو^  -
+نشطة �لدفا^7522

هذj �لفئة تشمل:
قو�� �لدفا^ �ل�ية �لبحرية �جلوية �لفضائية �إلشر�� عليها، مثل: pلدفا^ �لعسكر� �تسي� شؤ T%�5M  -

�لقو�� �ملقاتلة �ل�ية �لبحرية �جلوية  •
�لقو�� �لقياY ��5 �اال� ��ندســــة �لنقل �التصاال� �الستخبا%�� �ملو�5 �ألفر�5 غ�ها من �لقو�� �لقيا��5   •

غ� �لقتالية
قو�� �الحتياطي �لقو�� �ملساعدT �لتابعة ملؤسسة �لدفا^  •

توف� �ملعّد�� ��ياكل �إلمد���5 ما ÁM �لك  •
�ألنشطة �لصحية من +جل �ألفر�5 �لعسكريني Y �مليد��  •

تشغيل 5عم قو�� �لدفا^ �ملد� T%�5M  •
تنفيــــذ �لتد%يبــــا� �لX تشــــتر¯ فيهــــا �ملؤسســــا� �ملدنية يشــــتر¯ فيها  l%لوضــــع خطط �لطــــو� g&تقــــدمي �لدعــــم �لــــال  -

�ألفر�5 �ملدنيو�
T%�5M سياسا� �لبحث �لتطوير �ملتصلة بالدفا^ �ألمو�6 �ملرتبطة ֲדا  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
+نشطة �لبحث �لتطوير �لتجريبـي، �نظر �لقسم 73  -

توف� �ملساعد�� �لعسكرية للبلد�� �ألجنبية، �نظر 7251  -
+نشطة �ملحاكم �لعسكرية، �نظر 7523  -

توف� �إلمد���5 لالستخد�Y g حاال� �لطو�%Y l �لد�خل عند حد� �لكو�%� قت �لسلم، �نظر 7523  -
�لكلّيا� �ألكا5مييا� �لعسكرية، �نظر �لقسم 80 q%ألنشطة �لتعليمية للمد��  -

+نشطة �ملستشفيا� �لعسكرية، �نظر 8511  -
�لسالمة7523 gلعا� gنشطة �لنظا+

هذj �لفئة تشمل:
�لســــو�حل  5تشــــغيل قو�� �لشــــرطة �لنظامية �الحتياطية �لX تدعمها ��يئا� �لعامة، قو�� حرq �ملو�نئ �حلد T%�5M  -
تســــجيل �ألجانب، تشغيل معامل �لشرطة، حفظ  ،%غ�ها من �لقو�� �خلاصة �لتابعة للشــــرطة، مبا يشــــمل تنظيم �ملر

سجال� �العتقا6
مكافحة �حلر�ئق منع حدثها:  -

تشغيل فرM vطفا{ �حلر�ئق �لنظامية �الحتياطية �لX تدعمها ��يئا� �لعامة بالنسبة ملنع حد� �حلر�ئق، مكافحة  T%�5M  •
�حلر�ئــــق، Mنقا� �ألشــــخا¬ �حليو�نا�، تقدمي �ملســــاعدY T حــــاال� قو^ �لكو�%� Y �لقطــــا^ �ملد� �لفيضانا� 

ما ÁM �لك vحو��5 �لُطُر
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تشـــغيل ©اكـــم �لقضـــا{ �إلp%�5 �ملـــد� �جلنائـــي، �ملحاكـــم �لعســـكرية �لنظـــاg �لقضائـــي، مبـــا Y �لـــك  T%�5M  -
 Y + µمـــا قّدمتها �حلكومة نقد ��M ملصلحة �آلخرين �لتمثيـــل �لقانو� تقدمي �ملشـــو%T �لقانونيـــة بالنيابة عن �حلكومة +

صو%T خدما�
�لتفس��� �لقانونية gصد�% �ألحكاM  -

�لفصل Y �لدعا< �ملدنية  -
T%�5M �لسجو� تقدمي خدما� �إلصالحيا� مبا فيها خدما� MعاT5 �لتأهيل  -

توف� �إلمد���5 لالستخد�Y g حالة �لطو�%Y l �لد�خل Y حاال� قو^ �لكو�%� قت �لسلم  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

خدما� �لوقاية من �حلر�ئق Y �ألحر�L، �نظر 0200  -
�خلدما� �خلاصة ملكافحة �حلر�ئق �لوقاية من �حلر�ئق Y �ملصانع، �نظر �لبا. 6�5  -

مكافحة �حلر�ئق �لوقاية من �حلر�ئق Y �ملطا%��، �نظر 6303  -
�لتمثيل Y �لقضايا �ملدنية �جلنائية �لقضايا �ألخر<، �نظر 7411 T%تقدمي �ملشو  -

تشغيل �لقو�� �ملسلحة �لعسكرية، �نظر 7522 T%�5M  -
+نشطة مد�%q �لسجو�، �نظر �جلز{ 80  -

+نشطة مستشفيا� �لسجو�، �نظر 8511  -

نشطة �لضما3 �الجتماعي �إلجبا�|753

7530p%نشطة �لضما� �الجتماعي �إلجبا+
هذj �لفئة تشمل:

متويل T%�5M بر�مج �لضما� �الجتماعي �لX توّفرها �حلكومة:  -
�لتأمني ضد �ملر� حو��5 �لعمل �لبطالة  •

�ملعاشا� �لتقاعدية  •
�ل��مج �لX تغطي فقد�� �لدخل بسبب �ألمومة + �لعجز �ملؤقت + �لترمُّل + ما ÁM �لك  •

هذ* �لفئة ال تشمل:
�لضما� �الجتماعي غ� �إلجبا%p، �نظر 6602  -

تقدمي خدما� �لرفاj �الجتماعي �ألنشطة �الجتماعية، �نظر 8531، 8532  -

�لتعليمميم -
�نظر صف �لقسم 80.

�لتعليم80
�لتعليم �خلا¬ على +p مستو< + ألية مهنة، �لشفهية + �لكتابية، كذلك عن طريق  gهذ� �لقســــم يشــــمل +نشــــطة �لتعليم �لعا
 gلنظا� Y ُتقّدمه �ملؤسسا� �ملختلفة pهذ� �لقســــم يشــــمل كذلك �لتعليم �لذســــائل �التصا6 �ألخر<.  �لر�5يو �لتلفزيو� +
 q%ملد�� Uهذ� �لقســــم يشمل +يض�لد%�ســــي �ملنتظم على Bيع مســــتوياته، كذلك تعليم �لكبا% بر�مج ©و �ألمية غ� �لك. 
�ألكا5مييا� �لعســــكرية مد�%q �لســــجو� غ� �لك على مســــتو< كٍل منها. �لفئا� تشــــمل، لكل مستو< من مستويا� 

.Uعقلي + Uلتعليم �ألساسي، تعليم خا¬ للتالميذ �ملعوقني بدني�
يقوg تقسيم �لفئا� Y هذ� �لقسم على +ساq مستو< �لتعليم �ملتاf حسبما ُتحّدj5 مستويا� �لتصنيف �لد� �ملوّحد للتعليم 

.١٩٩٧ gلعا
هذ� �لقسم ال يشمل:

 �لغولف، �نظر �لقسم 92+ L6 بأنشطة �لترفيه، مثل تعليم �ل�يد�لتعليم �لذp يهتم Y �ملقاg �أل  -
�لتعليم �البتد�ئي801

�لتعليم �البتد�ئي8010
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هذj �لفئة تشمل:
(6�لتعليم Y مرحلة ما قبل �ملد%سة �البتد�ئية (�لتعليم �لذp يسبق �ملستو< �أل  -

(6�لتعليم �البتد�ئي (�لتعليم على �ملستو< �أل  -
من �ملمكن +� ُيقّدg �لتعليم Y فصو6 �لد%�سة + عن طريق �لر�5يو + �لبث �لتلفزيو� + شبكة ”�إلنترنت“ + �ملر�سلة

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
�لتعليم �خلا¬ للطال. �ملعّوقني عند هذ� �ملستو<  -

�لكتابة للكبا% T}توف� بر�مج تعليم �لقر�  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

+نشطة %عاية �لطفل +ثنا{ �لنها%، �نظر 8532  -
�لتعليم �لثانو|802

8021gلعا� pلتعليم �لثانو�
هذj �لفئة تشمل:

 Y q%ملــــد�� Y %حلضو� Tحٍد ما، فتــــر ÁM ،ُيناظــــر pلــــذ� pللمســــتو< �لثانــــو Á�لتعليــــم �ملد%ســــي �لعــــاY g �ملرحلــــة �أل  -
�ملرحلة �إللز�مية

�لتعليــــم �ملد%ســــي �لعــــاY g �ملرحلــــة �لثانيــــة للتعليــــم �لثانــــوp �لــــذp يتيح، من حيــــث �ملبد+، �حلصــــو6 علــــى �لتعليم على   -
�ملستو< �ألعلى

ميكن تقدمي �لتعليم Y فصو6 �لد%�سة + عن طريق �لر�5يو + �لبث �لتلفزيو� + شبكة ”�إلنترنت“ + �ملر�سلة.
Y كثــــ� مــــن �ألحيا� يبد+ �لتخصص Y �ملو�5 عند هذ� �ملســــتو< Y �لتأث� حÆ على �خلــــ�T �لتعليمية ملن ُيتابعو� +حد �ل��مج 
ص   لدخو6 مستو< تعليم +على 5� �شتر�k �لتخصُّ+ sمله� sل��مج �ّصصة لتأهيل �لطال. سو�ً{ للتعليم �لف� jهذ�لعامة. 

Y ماT5 مّعينة.
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

�لتعليم �خلا¬ للطال. �ملعّوقني عند هذ� �ملستو<  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

تعليم �لكبا% كما هو ُمعّر� Y �لفئة 8090  -
8022sمله� sلف� pلتعليم �لثانو�

هذj �لفئة تشمل:
5� مستو< �لتعليم �لعا� كما هو ُمعّر� Y �لفئة 8030 sمله� sلتعليم �لف�  -

 Uترتبط عموم Xملها%�� �لعمليــــة �ل�ص Y موضــــو^ معّين تد%يس �خللفيــــة �لنظرية  �ل��مــــج تؤكــــد بوجــــه عاg على �لتخصُّ
بالتوظيــــف �حلــــا� + �ملنظو%. من �ملمكن +� يتر�f هذ� �ل�نامــــج بني �إلعد�5 ملجا6 عاg من �اال� �لتوظيف، من ناحية، 

ظيفة ©ّدT5 للغاية من ناحية +خر<.
من �ملمكن توف� �لتعليم Y فصو6 �لد%�سة + عن طريق �لر�5يو + �لبث �لتلفزيو� + شبكة ”�إلنترنت“ + �ملر�سلة

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
�لتعليم �خلا¬ للطال. �ملعّوقني عند هذ� �ملستو<  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
�ملهs على �ملستو< �لالحق للمرحلة �لثانوية �ملستو< �جلامعي، �نظر 8030 sلتعليم �لف�  -

�لتعليم �لعا�803
�لتعليم �لعا�8030

هذj �لفئة تشمل:
�لثانية �لثالثة للتعليم �لعا�: Á�ملر�حل �أل  -

�لتعليم �لالحق للمرحلة �لثانوية �لذp ال يؤÁM p5 �حلصو6 على شهاT5 جامعية + ما ُيعا�5ا  •
�لتعليم �لالحق للمرحلة �لثانوية �لذp يؤÁM p5 �حلصو6 على شهاT5 جامعية + ما ُيعا�5ا  •
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�لتصنيف �لصناعي �لد# �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

ُتقّدg على هذ� �ملســــتو< �موعة كب�T متنوعة من �ل��مج �لتخصصية Y ماT5 معّينة، بعضها يؤكد بد%جة +ك� على �لتعليم 
�لنظرY p حني يرّكز بعضها �آلخر بد%جة +ك� على �لتد%يس �لعملي.

من �ملمكن +� ُيقّدg �لتعليم Y فصو6 5%�سية + عن طريق �لر�5يو + �لبث �لتلفزيو� + شبكة ”�إلنترنت“ + �ملر�سلة.
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

�لتعليم �خلا¬ للطال. �ملعّوقني عند هذ� �ملستو<  -

نو�K �لتعليم �ألخر[809

+نو�^ �لتعليم �ألخر<8090
هــــذj �لفئــــة �ّصصــــة للتد%يــــب �ملتخّصــــص، للكبا% بصفــــة عامة، �لــــذp ال ُيقــــا%� بالتعليم �لعــــاg �ملشــــموY 6 �ملجموعا� 

.803 ÁM 801

هذj �لفئة تشمل:
تعليم �لكبا%، +p �لتعليم �ملخّصص لألشــــخا¬ �لذين Å يلتحقو� باملد�%q �لنظامية �لنظاg �جلامعي. ميكن �لقياg بالتد%يس   -
 Y مؤسســــا� خاصة للكبا%: مد�%q تعليم قياT5 �لســــيا%��، مد�%q �لط���، + q%ملد�� Y مســــائية Y فصو6 صباحية +

مد�%q �لفنو�، مد�%q �لطهي، غ� �لك
تد%يس موضوعا� عامة مهنية  -

�لتعليم غ� �ملحد5 مبستو<  -
من �ملمكن تقدمي �لتعليم Y فصو6 5%�سية + عن طريق �لر�5يو + �لبث �لتلفزيو� + شبكة ”�إلنترنت“ + �ملر�سلة.

هذ* �لفئة ال تشمل:
�لتعليم �لعا�، �نظر 8030  -

+نشطة مد�%q �لرقص، �نظر 9219  -
�لتد%يس Y �ا� �لرياضة �أللعا.، �نظر 9241  -

�لصحة ��لعمل �الجتماعينو3 -
�نظر صف �لقسم 85.

�لصحة ��لعمل �الجتماعي85
هذ� �لقســــم يشــــمل تقدمي �لرعايــــة �لصحية عن طريق �لتشــــخيص �ملعاجلة تقدمي �لرعاية �ملنـزلية ألســــبا. طبيــــة �جتماعية، 
�لرعاية �الجتماعية، ®اية �ألطفا6، توف� �إلسكا� �خلدما� �لغذ�ئية  ،T%الجتماعية، مثل �ملشــــو� Tكذلك تقدمي �ملســــاعد
هذ� �لقســــم يشــــمل +يضU توف�  .Tملســــاعد� jهذ ÁM من ¡تاجو� ÁM ،6عاية �ألطفا% ،sلتأهيل �مله�Y �ملجتمعا� �ملحلية، 

�خلدما� �لبيطرية.
�ألنشطة �ملتصلة بصحة �إلنسا8513

+نشطة �ملستشفيا�8511
هذj �لفئة تشمل:

�ألنشــــطة �لعامــــة �ملتخّصصة �لقص�T �ألجل + �لطويلة �ألجل �لX تقوg ֲדا �ملستشــــفيا�، �ملصّحــــا�، �ملر�كز �لوقائية،   -
غ�ها من  ،gمصحا� �ُجلذ��ملالجئ، مؤسســــا� �ملستشــــفيا� �لعقلية، مر�كز MعاT5 �لتأهيل،  ،Òلتمريض �لط� %5

�ملؤسسا� �لصحية �ملزّT5 مبر�فق لإلقامة، مبا Y �لك �ملستشفيا� �مللحقة بالقو�عد �لعسكرية �لسجو�:
+نشــــطة �لرعايــــة �لتقنية �لطبية �جلر�حية، مثل �لتشــــخيص، �ملعاجلة، Mجــــر�{ �لعمليا�، Mجر�{ �لتحليال�، +نشــــطة   •

غ� �لك ،l%لطو��
ُتوّجه �ألنشطة Y �ملقاg �ألÁM 6 �ملرضى �ملقيمني، كما +Çا تتم حتت �إلشر�� �ملباشر لألطبا{، تشمل:

�خلدما� �لX يؤ5يها �ألطبا{ �ملساعد� �لطبيو�  -
خدما� �ملر�فق �ملعملية �لتقنية، مبا Y �لك خدما� �لطب �إلشعاعي Ñو� �لتخدير  -

l%خدما� غر� �لطو�  -
مر�فق �ألغذية غ�ها من مر�فق �ملستشفيا�  -
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هذ* �لفئة ال تشمل:
�ألنشطة �لصحية �خلاصة باألفر�5 �لعسكريني Y �مليد��، �نظر 7522  -

خدما� �ملستشا%ين �خلاّصني �لX ُتقّدÁM g �ملرضى �ملقيمني، �نظر 8512  -
+نشطة طب �ألسنا� غ� �ملصحوبة باإلقامة، �نظر 8512  -

+نشطة �إلسعا�، �نظر 8519  -
�ألنشطة �لبيطرية، �نظر 8520  -

+نشطة �ملما%سة �لطبية طب �ألسنا�8512
هذj �لفئة تشمل:

�لطب �ملتخّصص �لX يقوg ֲדا �ملما%سو� �لعاّمو� �ألخصائيو�  gا6 �لطب �لعا� Y Òلط� Lلعال�+نشطة �الستشا%T �لطبية   -
�لطبّيو� �جلّر�حو�

+نشطة مما%سة طب �ألسنا� �لX �ا طبيعة عامة + متخّصصة  -
gنشطة طب �لعظا+  -

ميكــــن �لقياg ֲדذj �ألنشــــطة M Yطا% �ملما%ســــة �خلاصة �ملما%ســــا� �جلماعيــــة Y �لعيا��5 �خلا%جية �مللحقة باملستشــــفيا�، 
 Y كذلك5% �ملسنني منظما� �لعما6 �ملنظما� �ألخوية،  q%ملد��كذلك Y عيا��5 مثل �لعيا��5 �مللحقة بالشركا� 

منا&6 �ملرضى.
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

+نشطة طب �ألسنا� Y غر� �لعمليا�  -
�خلدما� �لX يقدمها �الستشا%يو� �خلاصو� ÁM �ملرضى �ملقيمني  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
MنتاL �ت��� �ألسنا� لألسنا� �الصطناعية +طقم �ألسنا� �الصطناعية +جهزT طب �ألسنا� �لترقيعي، �نظر 3311  -

+نشطة �ملستشفيا� �خلاصة باملرضى �ملقيمني، �نظر 8511  -
+نشطة �ملساعدين �لطبيني، مثل +نشطة �لقابال� �ملمرضا� +خصائي �لعالL �لطبيعي، �نظر 8519  -

�ألنشطة �ألخر< �ملتصلة بصحة �إلنسا�8519
هذj �لفئة تشمل:

�ألنشطة �ملتصلة بصحة �إلنسا� �لX ال تؤ5ّ< من جانب �ملستشفيا� + �ألطبا{ + +طبا{ �ألسنا�  -
+نشــــطة �ملمرضا� + �لقابال� + +خصائي �لعالL �لطبيعي + غ�هم من مما%ســــي �لطب �ملســــاعد Y �اال� قياq �لبصر،   -
عالL عيو. �لُنطق، �لعناية بالقدg �لبشــــرية ُمعاجلتها، �ملعاجلة  ،sمله� Lلعال� ،Òلتدليك �لط��لعالL �ملائي �لعلمي، 

�لوخز باإلبر، ما ÁM �لك ،Uي�ملثلية، معاجلة �ألمر�� بتقومي �لعمو5 �لفقرp يد
5% �ملســــنّين �لتنظيمــــا� �لعمالية  q%ملد��ميكــــن �لقيــــاg ֲדذj �ألنشــــطة Y �لعيــــا��5 �لصحية كتلك �مللحقة بالشــــركا� 
�ملؤسســــا� �ألخوية، كذلك Y �ملر�فق �لصحية �لســــكنية Ôال� �ملستشــــفيا�، فضًال عن غر� �الستشا%T �خلاصة + بيو� 

�ملرضى + p+ Y مكا� �خر.
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

+نشــــطة �ملســــاعدين Y �ا6 طب �ألســــنا�، مثل �ملختصني بعالL �ألســــنا�، ممرضا� �ألســــنا�، +خصائي صحة �ألسنا�   -
باملد�%q �لذين قد يعملو� بعيدµ عن طبيب �ألسنا� لكنهم Óضعو� لإلشر�� �لد%p من جانبه

+نشطة �ملعامل �لطبية  -
بنو¯ �حليو�نا� �ملنوية، بنو¯ +عضا{ �جلسم �لX يتم &%عها، غ� �لك ،gنشطة بنو¯ �لد+  -

نقل �ملرضى إلسعافهم بأية سيلة نقل، مبا Y �لك �لطائر��  -
v5ملناطق �لسكنية، فيما عد� �لفنا� Y ملر�فق �لصحية�  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
MنتاL �ت��� �ألسنا� لألسنا� �الصطناعية +طقم �ألسنا� �الصطناعية +جهزT طب �ألسنا� �لترقيعي، �نظر 3311  -

+نشطة �الختبا% Y �ا6 �لصحة �لغذ�ئية، �نظر 7422  -
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+نشطة �ملستشفيا�، �نظر 8511  -
+نشطة �ملما%سا� �لطبية مما%سا� طب �ألسنا�، �نظر 8512  -

�ألنشطة �لبيطرية852
�ألنشطة �لبيطرية8520

هذj �لفئة تشمل:
+نشطة %عاية مر�قبة صحة �حليو�� حليو�نا� �ملز%عة  -
+نشطة %عاية مر�قبة صحة �حليو�� للحيو�نا� �ملدلّلة  -

هذj �ألنشــــطة يقوg ֲדا +طبا{ بيطريو� مؤّهلو� يعملو� Y مستشــــفيا� بيطرية، كذلك عند &يا%T �ملز�%^ + مؤسسا� تربية 
�جلر�حة �خلاصة، + p+ Y مكا� �خر T%ُغر� �الستشا Y �لكال. + �ملنا&6، +

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
+نشطة �ملساعدين �لبيطريني + غ�هم من �ملوظفني �لبيطريني �ملساعدين  -

�ألنشطة �لتحليلية - �ملرضية غ�ها من �ألنشطة �لتشخيصية �ملتصلة باحليو�نا�  -
+نشطة Mسعا� �حليو�نا�  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
+نشطة Mيو�{ حيو�نا� �ملز%عة غ� �ملقترنة بالرعاية �لصحية، �نظر 0140  -
+نشطة Mيو�{ �حليو�نا� �ملدلّلة غ� �ملقترنة بالرعاية �لصحية، �نظر 9309  -


نشطة �لعمل �الجتماعي853
+نشطة �لعمل �الجتماعي مع توف� �إلقامة8531

هذj �لفئة تشمل:
ُموّجهة Êو توف� �ملساعدT �الجتماعية لألطفا6 �ملسنني، فئا� خاصة من  gليو� Y ٢٤ ساعة Tֲדا ملد gنشطة يستمر �لقيا+  -

 �لتعليم، عناصر هامة فيها:+ Òلط� Lلكن ال ميثل �لعال�ألشخا¬ �p �لقد%T �ملحدT5 على %عاية +نفسهم، 
gأليتا� %5  •

بيو� �إليو�{ �لُنُز6 �خلاصة باألطفا6  •
5% �حلضانة �لد�خلية  -

5% �ملسنني  -
بيو� �ملعاقني Mعاقة جسمانية + عقلية، مبا يشمل �ملكفوفني �لُصم �لُبكم  -

5% MعاT5 �لتأهيل (بد� عالL طÒ) �خلاصة مبدمs �ملخد%�� + �لكحوليا�  •
5% �ملشر5ين  •

�ملؤسسا� �لX ُتعÉ باألمها� غ� �ملتزجا� +طفا�ن  •
من �ملمكن +� تقوg ֲדذj �ألنشطة مكاتب حكومية + مؤسسا� خاصة.

هذ* �لفئة ال تشمل:
متويل T%�5M بر�مج �لضما� �الجتماعي �إلجبا%p، �نظر 7530  -

+نشطة �لتبّني، �نظر 8532  -
+نشطة �إليو�{ قص� �ألجل لضحايا �لكو�%�، �نظر 8532  -

+نشطة �لعمل �الجتماعي بد� توف� �إلقامة8532
هذj �لفئة تشمل:

�خلدمة �الجتماعية �لالجئني �إلحالة، �ألنشطة �ملشاֲדة �لX تقّدg فيها �خلدما�  T%نشطة �الستشا+�ألنشطة �الجتماعية،   -
 Y منظما� �إلغاثةÁM �ألفــــر�5 �ألســــر Y منا&�ــــم + Y مكا� �خر تقوg ֲדا مكاتب حكومية + مؤسســــا� خاصــــة، 
حاال� �لكو�%�، �ملؤسسا� �لوطنية + �ملحلية �لX تعتمد على نفسها، كما ميكن +� يقوg ֲדا �ألخصائيو� �لذين يقّدمو� 

�خلدما� �الستشا%ية:
+نشطة �لرفاj �الجتماعي �لتوجيه لألطفا6 �ملر�هقني  •
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+نشطة �لتبّني +نشطة منع �ستخد�g �لقسوT مع �ألطفا6 غ�هم  •
&يا%T �ملسنني �ملرضى  •

�ملسائل �ألسرية L��لتوجيه بشأ� �لز Tالستشا%�� �خلاصة مبيز�نية �ألسر�  •
+نشطة �ملجتمع �ملحلي �حلي  •

+نشطة ضحايا �لكو�%� �لالجئني �ملهاجرين، ما ÁM �لك، مبا يشمل توف� �إليو�{ �ملؤّقت + �ملمّتد �م  •
�لتأهيل �خلاصة باألشــــخا¬ �ملعّوقــــني + �لعاطلني شــــريطة +� يكو� �لعنصــــر �لتعليمي  sلتأهيــــل �ملهــــ� T5عــــاM نشــــطة+  •

µ5فيها ©د
حتديد �ألهلية فيما يتعلق مبساعد�� �لرفاj �الجتماعي + �ملساعد�� �إلضافية �خلاصة باإلËا%�� + طو�بع �لغذ�{  -

+نشطة �لرعاية �لنها%ية لألطفا6، مبا يشمل +نشطة �لرعاية �لنها%ية لألطفا6 �ملعّوقني  -
+نشطة �لرعاية �لنها%ية لألشخا¬ �لكبا% �ملعّوقني  -

�ملر�فق �لنها%ية للمشر5ين للجماعا� �ألخر< �لضعيفة من �لناحية �الجتماعية  -
�ألنشطة �خل�ية مثل Bع �لت�عا� + �ألنشطة �لد�عمة �ألخر< �ملوّجهة Êو �لعمل �الجتماعي  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
متويل T%�5M بر�مج �لضما� �الجتماعي �إلجبا%p، �نظر 7530  -

�ألنشطة �ملماثلة لألنشطة �ملوصوفة Y هذj �لفئة لكنها تشمل توف� �إلقامة، �نظر 8531  -


نشطة �خلدمة �ملجتمعية ��الجتماعية ��لشخصية �ألخر[سني -
 ÁM حد�� حكومية ÁM �ألفر�5 + ÁM مؤسسا� جتا%ية +خر< +هذ� �لبا. يشــــمل �خلدما� �لX تقّدمها مؤسســــا� جتا%ية 

�ملجتمع كُكّل ال تشملها �ألجز�{ �لسابقة من هذ� �لتصنيف.
�لتخلص من ميا� �ملجا�ير ��لنفايا�، ��لصحة �لعامة ��ألنشطة �ملشاֲדة90

هذ� �لقسم يشمل:
Bــــع معاجلــــة �لفضال� �ملنـزليــــة �لصناعية ليس إلعاT5 �ســــتخد�مها M Yحد< عمليا� �لصناعــــة �لتحويلية لكن ֲדد�   -

�لتخلص منها مبا يؤÁM p5ّ منتج له قيمة ضئيلة + ليست له قيمة
:Uهذ� �لقسم يشمل +يض

ما ÁM �لك Lلة �لثلو�&M+نشطة +خر< مثل تنظيف �لشو�%^   -
هذ* �لقسم ال يشمل:

�ألصنا� �ألخر< حتويلها ÁM ماT5 خاg ثانوية مالئمة لالســــتخد�g �ملباشــــر M Yحد< عمليا�  T5خلر�جتهيز �لفضال�   -
3720�لصناعة �لتحويلية، �نظر 3710 

جتا%T �جلملة (�لشر�{ �لبيع) للفضال� �خلرT5، مبا يشمل �جلمع �لفر& �لتعبئة �لتعامل، ما ÁM �لك، لكن 5� Mجر�{   -
+ية عملية حتويل حقيقي، �نظر 5149

�لتخلص من ميا� �ملجا�ير ��لنفايا�، ��لصحة �لعامة ��ألنشطة �ملشاֲדة900
�لتخلص من مياj �ملجا%ير �لنفايا�، �لصحة �لعامة �ألنشطة �ملشاֲדة9000

هذj �لفئة تشمل:
�حد + مســــتخدمني عديدين، كذلك مياj �ألمطا%، بو�ســــطة شبكا�  gلفضال� �لبشــــرية من مســــتخد� jنقل مياBع   -

سائل �لنقل �ألخر< (مركبا� مياj �ملجا%ير غ�ها) معاجلتها �لتخلص منهاعية �جلمع �لصها%يج +�ملجا%ير 
معاجلــــة مياj �لفضال� باســــتخد�g عمليــــا� فيزيائية كيميائية بيولوجية، مثل �لتخفيف �لتصفية �لترشــــيح �لترســــيب   -

ما ÁM �لك
معاجلة مياj �لفضال� �لناجتة عن +حو�� �لسباحة عن �لصناعة  -

صيانة تنظيف �ملجا%ير �لبالوعا�  -
Uلعناية باملر�حيض كيميائي��ألحو�� �ُحلفر �لناجتة عن �ملجا%ير،  ،p%تنظيف بالوعا� �ملجاتفريغ   -

Bع �لفضال� من �ملنا&6 من �ملؤسسا� بو�سطة صنا5يق �لنفايا� �لصنا5يق ��� �لعجال� �حلايا� غ� �لك  -
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Bع �لنفايا� Y صنا5يق �لفضال� Y �ألماكن �لعامة  -
�لبطا%يا� �ملستعملة، &يو� 5هو� �لطهي �ملستعملة، ما ÁM �لك ،Tع �ملخلفا� �خلطرB  -

Bْع �لزيو� �ملستعملة من �لُشحنا� + �جلر�جا�  -
gد��Bْع �لفا� �لبنا{   -

تشغيل مر�كز Bع �لفضال�  -
�لتخلص من �لفضال� عن طريق �لترميد + غ� �لك من �لوسائل:  -

تفريغ �لنفايا� Y �ل� + �لبحر، �لطمر + �حلْر� �لسفلي للنفايا�  •
معاجلة �لفضال� �إلشــــعاعية �ملرحلية، +p �لفضال� �إلشــــعاعية �لX يْضمّحل نشــــاطها �إلشــــعاعي خال6 فترT �لنقل من   •

�ملستشفيا� + غ� �لك، �لتخلص من تلك �لفضال�
�لتعامل مع �حليو�نا� �حلّية + �مليّتة �لسامة، �لفضال� �مللوّثة �ألخر<، �لتخلص منها  -

T%لتخلص من �لسلع �ملستعملة، مثل �مل���5ّ، إل&�لة �ملخلفا� �لضا�  -
M&�لة �لتلو� من �لتربة �ملياj �جلوفية Y مكا� �لتلو�، Y �ملوقع + خا%L �ملوقع، باستخد�g طر�ئق منها، مثًال، طر�ئق ميكانيكية + كيميائية   -

 بيولوجية+
M&�لة �لتلو� تنظيف �ملياj �لسطحية بعد حد� تلو� عرضي، مثًال عن طريق Bع �مللوّثا� + Mضافة مو�5 كيميائية  -

تنظيف �نسكابا� �لزيت على �أل%�، Y �ملياj �لسطحية، Y �لبحا% �ملحيطا�، مبا يشمل �لسو�حل �لبحرية  -
�حلد�ئق �لعامة +ماكن قو� �لسيا%��، ما ÁM �لك vألسو�� vلطر��لكنس �لرّ� �خلا%جيا� للشو�%^ �مليا5ين   -

M&�لة �لثلج �جلليد من �لطرv �لسريعة مد�%L �ملطا%��، مبا يشمل %� �مللح + �لرمل، ما ÁM �لك  -
+نشطة متخصصة +خر< ملكافحة �لتلو�  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
مكافحة �آلفا� لصاÈ �لز%�عة، �نظر 0140 pتنظيف قنو�� �لر  -

معاجلة فضال� �ملو�5 �لغذ�ئية �ملستخدمة Y ُصنع �ملنتجا� �لغذ�ئية، �نظر �لقسم 15  -
معاجلة �لفا� �ملجا&% إلنتاL +عال� �حليو��، �نظر 1533  -

معاجلة �لنفايا� �لنوية �إلشعاعية، �نظر 2330 pMعاT5 جتهيز �لوقو5 �لنو  -
mم� �لفضال� �لعضوية، �نظر 2412  -

جتهيز فضال� �ألغذية �ملشربا� �لتبغ حتويلها ÁM ماT5 خاg ثانوية، �نظر 3720  -
تنقية �ملياj ألغر�� �إلمد�5 باملياj، �نظر 4100  -

+عما6 فصل �لتربة �لسطحية �مللّوثة كجز{ من +نشطة �لتشييد، �نظر 4510  -
ما مياثلها (مبا Y �لك تفج�ها) من مو�قع �لتشييد، �نظر 4510 gلة �أللغا�&M  -

Mنشا{ Mصالf شبكا� �ا%ير �ملياj، �نظر 4520  -
5� Mجر�{ عملية حتويل ميكانيكي + كيميائــــي حقيقي، لبيعها ÁM +طر�� ثالثة، مثل تفكيك  T5خلر�ُمعاجلــــة �لفضــــال�   -
 �ملنسوجا� + �للد�ئن + فضال� �خلشب ما ÁM �لك، + v%كبس �لو �لسيا%�� + �آلال� + �حلو�سيب، + مثل فر& +

52 ÁM 50 gنظر �ألقسا�
Bع �لفضال� كجز{ من نشاk بيع �لفضال� باجلملة، �نظر 5149  -

نقل �لتربة �مللوّثة �لX +&�لتها بالفعل +طر�� ثالثة، �نظر 6023  -
Mجر�{ �الختبا%�� �لتحليال� �لتقنية، �نظر 7422  -

+نشطة �لتطه� �إلباY T5 �ملبا�، �نظر 7493  -

نشطة �ملنظما� ��� �لعضوية غ\ �ملصّنفة < موضع aخر91

هذ� �لقســــم يشــــمل +نشــــطة �ملنظما� �لX متثل مصاB Èاعا� خاصة + ترL ألفكا% معّينة لد< �جلمهو%. هذj �ملنظما� 
 ��لتحليل �ألّ .Uتعمل لصاحلهم +يضتكو� �ا عاTً5 قاعدT من �ألعضا{، غ� +� +نشــــطتها قد تكو� �ا عالقة بغ� �ألعضا{ 
�ذ� �لقســــم ¡ّدj5 �لغر� �لذp ִדد� هذj �ملنظما� ÁM حتقيقه، هو مصاÈ �لعاملني �ألفر�5 �لذين يعملو� حلســــاֲדم �خلا¬ 
 �ملجتمع �لعلمي (�ملجموعة 911)، + مصاÈ �لعاملني (�ملجموعة 912)، + تريج +فكا% +نشطة 5ينية + سياسية + ثقافية +

تعليمية + ترفيهية (�ملجموعة 919).
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نشطة �ملنظما� �لتجا�ية �منظما� 
�باE �لعمل ��جلمعيا� �ملهنية911
+نشطة �ملنظما� �لتجا%ية منظما� +%با. �لعمل9111

هذj �لفئة تشمل:
+نشطة �ملنظما� �لX يتركز فيها �هتماg �ألعضا{ على تطوير �&5ها% �ملنظمة Y خط معّين لألعما6 + �لتجا%T، مبا Y �لك   -
�لز%�عة، + على �لنمو �القتصاp5 ملنطقة جغر�فية معّينة منا� هذj �ملنطقة + �لتقسيم �لفرعي �لسياسي 5� �لنظر ÁM نو^ 

p%لتجا� kلنشا�
+نشطة �حتا��5 هذj �ملنظما�  -

+نشطة �لغر� �لتجا%ية �لنقابا� �لتجا%ية �لصناعية �ملنظما� �ملشاֲדة  -
نشر �ملعلوما�، �لتمثيل لد< �لوكاال� �حلكومية، �لعالقا� �لعامة، �ملفاضا� �ملتعلقة باليد �لعاملة  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
+نشطة نقابا� �لعما6، �نظر 9120  -

+نشطة �جلمعيا� �ملهنية9112
هذj �لفئة تشمل:

 +نشــــطة �جلمعيــــا� �لــــX تترّكز فيها �هتماما� �ألعضــــا{ Y �ملقاg �أل6 على نظاg علمي ُمعّين + مما%ســــة مهنيــــة ُمعّينة +  -
ميد�� تقs ُمعّين

+نشــــطة �جلمعيا� �لX تضم �ألخصائيني �ملشــــتركني Y �ألنشــــطة �لعلميــــة + �ألكا5ميية + �لثقافية، مثل �حتــــا��5 �لُكّتا.،   -
�لرّسامني، �ملمثلني بكافة +نو�عهم، �لصحفيني، غ�هم

نشر �ملعلوما�، M%سا{ معاي� �ملما%سة �إلشر�� عليها، �لتمثيل لد< �لوكاال� �حلكومية، �لعالقا� �لعامة  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

+نشطة �جلمعيا� �لعلمية  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

�لتعليم �لذp ُتوّفرj هذj �جلمعيا�، �نظر �لقسم 80  -
912Mنشطة نقابا� �لعما


+نشطة نقابا� �لعما91206
هذj �لفئة تشمل:

+نشطة �جلمعيا� �لX يكو� +عضا°ها من �ملستخدمني �لذين يهتمو� Y �ملقاg �أل6 بعر� �%�ئهم فيما يتعلق باملرتب حالة   -
�لعمل بتنسيق �لعمل من خال6 �لتنظيم

�لنقابا� �ملؤلفة من فر^ ُمد�ة، �ملنظما� �لعمالية �ملؤّلفة من نقابا� ُمد�ة  ،Tحد� Tنشــــطة �لنقابا� �ملكّونة من منشــــأ+  -
 �إلقليم + ��يكل �لتنظيمي + معاي� +خر<+ T%لتجا� qعلى +سا

هذ* �لفئة ال تشمل:
�لتعليم �لذp ُتوّفرj هذj �ملنظما�، �نظر �لقسم 80  -


نشطة �ملنظما� �ألخر[ ��� �لعضوية919
+نشطة �ملنظما� �لدينية9191

هذj �لفئة تشمل:
 �ألفر�5 �لذين ُيقّدمو�، �خلدما� �ملباشرÁM T �ملصّلني Y �لكنائس + �ملساجد + �ملعابد + ،gُتقّد Xنشطة �ملنظما� �لدينية �ل+  -

 �ملعابد �ليهو5ية + غ�ها من �ألماكن+
+نشطة �ملنظما� �لX ُتقّدg خدما� �أل5يرT بكافة +نو�عها  -

+نشطة �خللوT �لدينية  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

+نشطة �لطقوq �لدينية �ملتعلقة باجلنا&��  -
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هذ* �لفئة ال تشمل:
�لتعليم �لذp ُتوّفرj هذj �ملنظما�، �نظر �لقسم 80  -

�ألنشطة �لصحية �لX متا%سها هذj �ملنظما�، �نظر �ملجموعة 851  -
+نشطة �لعمل �الجتماعي �لX تقوg ֲדا هذj �ملنظما�، �نظر �ملجموعة 853  -

+نشطة �ملنظما� �لسياسية9192
هذj �لفئة تشمل:

+نشطة �ملنظما� �لسياسية �ملنظما� �لتابعة �ا، مثل تنظيما� �لشبا. �لX ترتبط بأحد �ألحز�. �لسياسية. هذj �ملنظما�   -
تعمل +ساسU على �لتأث� Y عملية �mا� �لقر�%�� �5خل هيئا� �حلكم �لعامة بتعيني +عضا{ �حلز.، + �ملؤيدين له، Y مناصب 

سياسية، كما +Çا ُتشا%¯ Y +نشطة نشر �ملعلوما� �لعالقا� �لعامة Bع �لت�عا� ما ÁM �لك
+نشطة �ملنظما� �ألخر< ��� �لعضوية غ� �ملصّنفة Y موضع �خر9199

هذj �لفئة تشمل:
 gمسألة عامة عن طريق �لتثقيف �لعا +نشــــطة �ملنظما� غ� �ملرتبطة مباشــــرÑ Tز. سياسي �لX ִדد� ÁM 5عم قضية عامة +  -

�لنفو� �لسياسي Bع �لت�عا� ما ÁM �لك:
�ملبا��%5 + حركا� �الحتجاL من جانب �ملو�طنني  •

�حلركا� �لبيئية �إليكولوجية  •
�ملنظما� �لX تدعم �ملر�فق �ملجتمعية �لتعليمية غ� �ملصّنفة Y موضع �خر  •

�ملنظما� �لX ִדد� ÁM ®اية حتسني �جلماعا� �خلاصة، مثل �جلماعا� �لعرقية Bاعا� �ألقلّيا�  •
�جلمعيا� �ملّكونة ألغر�� طنية مبا Y �لك Bيعا� �ملحا%بني �لقدما{  •

Bاعا� �ملصاÈ �خلاصة، مثل نو�p5 �لرحال� �حتا��5 �لسيا%�� �حتا��5 �ملستهلكني  -
�ملحافل ما ÁM �لك p%تا�الحتا��5 �ملكّونة لغر� �لتعا%� �الجتماعي، مثل نو�p5 �لر  -

ما ÁM �لك ،Tعيا� �ُألُخّوB ،p5لنو���حتا��5 �لشبا. �حتا��5 �لنش{، �حتا��5 �لطال.،   -
 ترفيهي + هو�ية (Ôال� �لرياضا� + �أللعا.)، مثل نو�p5 �لشــــعر �أل5. + Yثقا kالحتا��5 �ملكّونة ملما%ســــة نشــــا�  -
 p5نو��لصو% �لفوتوغر�فية، نو�p5 �ملوســــيقى �لفنو�،  gألفال� p5نو��لكتا.، �لنو�p5 �لتا%Óية، نو�p5 �لبْســــتنة، 

�حلر� نو�p5 هو�B Tع طو�بع �ل�يد، �لنو�p5 �الجتماعية، نو�p5 تنظيم �لكرنفاال�، ما ÁM �لك
Bعيا� ®اية �حليو�نا�  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
+نشطة �جلمعيا� �ملهنية، �نظر 9112  -

�ألنشطة �لترفيهية ��لثقافية ��لرياضية92
هذ� �لقســــم يشــــمل تشــــغيل �ملر�فق تقدمي �خلدما� إلشــــبا^ �هتماما� �لعمال{ فيما يتعلق بالثقافة �لتسلية �لترفيه �لرياضة. 
تريج، �لعر� �حلّية + �الحتفاال� + �ملعا%� �لX ُتقاg كي يشاهدها �جلمهو%، �ملشا%كة فيها، توف�  ،LنتاM هذ� يشمل
�ملها%�� �لفنية + �إلبد�عية + �لتقنية �لال&مة إلنتاL منتجا� فنّية عر� حّية، �ملحافظة على �ألشــــيا{ �ملو�قع �لX �ا +Zية 
تا%Óية + ثقافية + تعليمية Mتاحتها للعر�، تقدمي �خلدما� �لX ُتمّكن �لعمال{ من �ملشا%كة Y �ألنشطة �لرياضية + �لترفيهية 

 مما%سة +نشطة �لتسلية ��و�يا� �الستمتا^ بوقت �لفر��.+
�ألفالX �لسينمائية ��إل��عة ��لتلفزيو3 ��ألنشطة �لترفيهية �ألخر[921

تو&يع �ألفالg �لسينمائية +فالg �لفيديو9211 LنتاM
هذj �لفئة تشمل:

5% �لعر� + ال ُتعر� فيها، سو�ً{ على شريط سينمائي + شريط للفيديو + على  Y ُتعر� Xلسينمائية �ل� gألفال� LنتاM  -
5% �لعر� + �لعر� عن طريق �لتلفزيو�: Y قر¬ ألغر�� �لعر� �ملباشر

  �لصو% �ملتحركة ألفــــالg طويلة، ++ gت��� خاصــــة باألفال� Y �إلنتــــاY L +حــــد �ســــتديوها� �ألفالg �لســــينمائية +  •
 �إلعــــال� + �لتعليم + �لتد%يــــب + لتقدمي + gلك، ألغــــر�� �لترفيه �لعــــا� ÁM ما ،Tقصــــ� gفــــال+ ثائقيــــة، + gفــــال+

Tمعلوما� جديد
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��يكل �لتفصيلي مالحظا� تفس�ية

جتهيز �ألفالg �لسينمائية  •
نشر �ألفالg �لسينمائية  •

قّصها، تسجيل �لصو� عليها، ما ÁM �لك ،gنشطة �لدعم، مثل مر�جعة �ألفال+  -
+نشطة �ستديوها� تسجيل �لصو�  -

 + gتأج� �ألفال تو&يع �ألفالg �لســــينمائية +شــــرطة �لفيديو على �لصناعا� �ألخر< ليس على �جلمهو%، مبا يشــــمل بيع +  -
�ألشــــرطة،  gشــــرطة �لفيديو، مثل حجز �ألفال+ gكذلك �ألنشــــطة �ملرتبطة بتو&يع �ألفال�ألشــــرطة للصناعا� �ألخر<، 

تسليمها mزينها، ما ÁM �لك
شر�{ بيع حقوv تو&يع �ألفالg �لسينمائية +شرطة �لفيديو  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
MنتاL ُنســــخ مطابقة لألفالg (فيما عد� �ستنســــا� �ألفالg �لسينمائية لتو&يعها على 5% �لعر�)، �ستنسا� شر�ئط �لصو�   -

شر�ئط �لفيديو، + �ألقر�¬ �ملد�ة، + +قر�¬ �لفيديو �لرقمية، من �لنسخ �ألصلية، �نظر 2230
525 523جتا%T �لتجزئة Y �ألشرطة، �نظر �ملجموعا� 521   -

�لبيع باجلملة ألشرطة �لفيديو غ� �ملسّجلة، �نظر 5152  -
�لبيع باجلملة ألشرطة �لفيديو �ملسّجلة، �نظر 5139  -

تأج� �ألشرطة للجمهو%، �نظر 7130  -
جتهيز �ألفالg ألغر�� خال� صناعة �ألفالg �لسينمائية، �نظر 7494  -

+نشطة �لوكال{ �لشخصيني + �لوكاال� �لشخصية لد% �لعر� + لألعما6 �لفنية، �نظر 7499  -
�ألخصائيني �لفنيني، ممن يعملو� حلساֲדم  ،f%مصممي �ملســــا+نشــــطة �ملمثلني، %ســــامي �لصو% �ملتحركة، �ملخرجني،   -

�خلا¬، �نظر 9214
عر� �ألفالg �لسينمائية9212

هذj �لفئة تشمل:
5% �لعر� + Y ��و�{ �لطلق + Y مر�فق �لعر� �ألخر< Y شرطة �لفيديو+ عر� �ألفالg �لسينمائية +  -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
+نشطة نو�p5 �لسينما  -

+نشطة �إل��عة �لتلفزيو�9213
هذj �لفئة تشمل:

MنتاL �ل��مج �إل��عية �لتلفزيونية، �حلّية + �ملسّجلة على +شرطة، سو�ً{ كا� مقترنU بإ��عتها + Å يكن  -
��Mعة بر�مج �لر�5يو �لتلفزيو�  -

مــــن �ملمكــــن +� يكو� �لغر� من �ل��مج �ملنتجة �ملذ�عة هو �لترفيه، + �لتريج، + نشــــر +خبا% مثل +خبا% �لرياضا� حالة 
 mزينه بغر� �إل��عة + MعاT5 �إل��عة.+ jتأج� �لطقس، ما ÁM �لك. قد ينُتج عن MنتاL �ل��مج شريط �5ئم ميكن بيعه +

هذ* �لفئة ال تشمل:
�إل%سا6 �إل��عي �لتلفزيو� عن طريق شبكا� �لكابال�، �نظر 6420  -

�إل%سا6 �إل��عي �لتلفزيو� بو�سطة ُمرّحل + تابع �صطناعي، �نظر 6420  -
كاال� �ألنبا{، �نظر 9220  -

فنو� �لد%�ما �ملوسيقى �ألنشطة �لفنية �ألخر<9214
هذj �لفئة تشمل:

MنتاL �لعر� �ملسرحية �حلّية، �حلفال� �ملوسيقية حفال� �ألبر� + �لرقص، �لعر� �ملسرحية �ألخر<:  -
+نشطة �جلماعا� + �لشركا�، + �لفرv �أل%كستر�لية + �ملوسيقية  •

+نشطة فنانني منفر5ين، مثل �ملمثلني، �ملخرجني، �ملوسيقيني، �ملؤلفني، �ملحاضرين + �ملتحدثني، �ملّثالني، �لرّسامني،   •
�لنّقاشني، %ّسامي �لرسوg �ملتحركة، %ّسامي �لكليشيها�، +خصائي تصميم ترتيب �ألثا� �لستائر ملشهد مسرحي 

ُمعّين، ما ÁM �لك
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�ملر�فق �لفنية �ألخر< f%ملسا�تشغيل قاعا� �حلفال� �ملوسيقية   -
�لقياg بالعمليا� �ملتعلقة ببيع �لتذ�كر  -

ترميم �ألعما6 �لفنية، مثل �للوحا� �ملرسومة غ�ها  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

ترميم �ألثا�، �نظر 3610  -
ترميم +جهزT �أل%غن �آلال� �ملوسيقية �لتا%Óية �ألخر<، �نظر 3692  -

ترميم �ملبا�، �نظر �لقسم 45  -
+نشطة �لوكال{ �لشخصيني + �لوكاال� �لشخصية لد% �لعر� + لألعما6 �لفنية، �نظر 7499  -

تشغيل 5% �لسينما، �نظر 9212  -
+نشطة �ختيا% �ملمثلني، �نظر 9249  -

�ألنشطة �لترفيهية �ألخر< غ� �ملصّنفة Y موضع �خر9219
هذj �لفئة تشمل:

MنتاL +نو�^ �لترفيه غ� �ملصّنفة Y موضع �خر:  -
+نشطة قاعا� �لرقص حانا� �لرقص  •
+نشطة مد�%q �لرقص معّلمي �لرقص  •

MنتاL �لس�¯  •
+نشطة حد�ئق �ملالهي معا%� �ملالهي  •

عر� �لعر�ئس، مبا%يا� %عاT �لبقر، +نشــــطة نو�p5 �لرماية، عر� �أللعا. �لنا%ية، منا�L منشــــآ� �لســــكك   •
�حلديدية، ما ÁM �لك

هذ* �لفئة ال تشمل:
�ألنشطة �لترفيهية �ألخر<، �نظر 9249  -


نشطة �كاال� �ألنبا�922
+نشطة كاال� �ألنبا{9220

هذj �لفئة تشمل:
gسائط �إلعال ÁM ملقاال� �خلاصة�كاال� �ألنبا{ �لX ُتقّدg �ألنبا{ �لُصو% +نشطة �حتا��5   -

+نشطة �لصحفيني �ملستقلني  -

نشطة �ملكتبا� ��ملحفوظا� ��ملتاحف ��ألنشطة �لثقافية �ألخر[923

+نشطة �ملكتبا� �ملحفوظا�9231
هذj �لفئة تشمل:

 %5 ،Tملشاهد��ألنشــــطة �خلاصة بالوثائق �ملعلوما� �لX تقوg ֲדا �ملكتبا� بكافة +نو�عها، قاعا� �ملطالعة �الســــتما^   -
�ملحفوظا� �لعامة �لX ُتقّدg خدماִדا ÁM �جلمهو% + ÁM عمال{ معّينني، مثل �لطال. �لعلما{ �ملوظفني �ألعضا{:

تنظيم �ملجموعا� سو�ً{ كانت متخّصصة + Å تكن  •
�موعا� �لبيانا� �ملصّو%T (�لكتالوجا�)  •

�السطو�نا�، �لشر�ئط، �ألعما6 �لفنية، ما ÁM �لك ،gألفال�mزين �لكتب، �خلر�ئط، �لد%يا�،  T%عاM  •
�ألنشطة �السترجاعية لغر� تلبية �لطلبا� �خلاصة باملعلوما�، ما ÁM �لك  •

هذ* �لفئة ال تشمل:
تأج� +شرطة �لفيديو، �نظر 7130  -

+نشطة قو�عد �لبيانا�، �نظر 7240  -
+نشطة �ملتاحف �ملحافظة على �ملو�قع �ملبا� �لتا%Óية9232

هذj �لفئة تشمل:
تشغيل �ملتاحف بكافة +نو�عها:  -
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�ملتاحف �لفنية، متاحف �ملجوهر�� �ألثا� �ملالبس �خلز� �لفضيا�  •
�ملتاحف �لتكنولوجية، �ملتاحف �لتا%Óية مبا يشمل �ملتاحف �حلربية �لد% �لتا%Óية gلعلو�متاحف �لتا%يخ �لطبيعي   •

�ملتاحف �ملتخّصصة �ألخر<  •
�ملتاحف �ملقامة Y ��و�{ �لطلق  •

تشغيل �ملو�قع �ملبا� �لتا%Óية �ملحافظة عليها  -
+نشطة حد�ئق �لنباتا� حد�ئق �حليو�نا� �ملحميا� �لطبيعية9233

هذj �لفئة تشمل:
تشغيل حد�ئق �لنباتا� حد�ئق �حليو�نا�، مبا فيها حد�ئق �حليو�نا� �ملخّصصة لألطفا6  -

تشغيل �ملحميا� �لطبيعية، مبا يشمل �ملحافظة على �حلياT �لّ�ية، ما ÁM �لك  -
�ألنشطة �لرياضية ��ألنشطة �لترفيهية �ألخر[924

�ألنشطة �لرياضية9241
هذj �لفئة تشمل:

T%�5M �ملر�فــــق �ملخّصصة للمناســــبا� �لرياضية �لX ُتقاY g +ماكــــن مفتوحة + +ماكن مغلقة (�ملفتوحة + �ملغلقة + �ملغّطاT مع   -
جو5، مقاعد للمتفرجني): gعد جو5، +

��وكي �لكريكيت، �لبيسبو6 ،gلقد� Tستا��5 كر�  •
�ستا��5 +لعا. �ملضما% �مليد��  •

+حو�� �ستا��5 �لسباحة  •
vساحا� هوكي �النزال  •

حلبا� �ملالكمة  •
مالعب �لغولف  •

مد�%L لعبة ”�لبولينغ“  •
ساحا� �ستا��5 �لرياضا� �لشتوية  •

تنظيم T%�5M �ملناسبا� �لرياضية �لX ُتقاY g +ماكن مفتوحة + +ماكن مغلقة للمحترفني + ��و�T من جانب منظما� تتوفر،   -
لديها، + ال تتوفر، مر�فقها �خلاصة ֲדا:

نو�p5 �لبولينغ نو�p5 �لسباحة، نو�p5 �لغولف، نو�p5 �ملالكمة �ملصا%عة + �لنو�p5 �لصحية  ،gلقد� Tكر p5نو�  •
 p5نو� ،v%لعا. �لو+ نو�p5 �لرياضا� �لشتوية، نو�p5 �لشطرنج + �لد�ما + �لدمينو + ،gكما6 �ألجسا p5نو� +

+لعا. �لقو<، نو�p5 �لرماية، غ� �لك
�ألنشطة �لX �ا صلة بالتريج للمناسبا� �لرياضية Mقامة تلك �ملناسبا�  -

ضبــــاk �لوقــــت، �ملعلمــــني، �ملد%ســــني،  ،gُحلــــّكا�+نشــــطة �لرياضيــــني �لذيــــن يلعبــــو� كأفــــر�5 حلســــاֲדم �خلــــا¬،   -
�ملد%بني، غ�هم

+نشطة �ملد�%q �لرياضية مد�%q �أللعا.  -
مؤسسا� تربية �لكال. مر�ئب �لسيا%�� vنشطة �سطبال� خيو6 �لسبا+  -

+نشطة +كا5مييا� %كو. �خليل  -
تشغيل ©ميا� صيد �أل«ا¯ كرياضة  -

توف� �لدعم ملما%سا� �لقنص صيد �أل«ا¯ كرياضة + للتريح  -
+نشطة �خلدما� ��� �لصلة  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
تأج� �ملعد�� �لرياضية، �نظر 7130  -

+نشطة �ملتنـزها� �لشو�طئ، �نظر 9249  -
�ألنشطة �لترفيهية �ألخر<9249

هذj �لفئة تشمل �ألنشطة �ملتصلة بالترفيه غ� �ملصّنفة Y موضع �خر من هذ� �لقسم:
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+نشــــطة �ملتنـزهــــا� �لترفيهيــــة �لشــــو�طئ، مبــــا Y �لك تأجــــ� �ملر�فق، مثــــل �حلماما� �لعموميــــة �خلز�نا� �لكر�ســــي   -
ما ÁM �لك

تشغيل مر�فق �لنقل �لترفيهي، مثل ”�ملا%ينا“  -
+نشطة �لتمثيل Y �ألفالg �لسينمائية Y �لتلفزيو� +نشطة �إلنتاL �ملسرحي �ألخر<  -

�ملر�هنة: Tنشطة �ملقامر+  -
بيع تذ�كر �ليانصيب  •

T%�5M (�ستغال6) ماكينا� �ملقامرT �لX ُتشّغل بالنقو5  •
T%�5M (�ستغال6) �أللعا. �لX ُتشّغل بالنقو5  •
T%�5M �لرحال� �لبحرية لسفن لعب �لقما%  •

T%�5M مو�قع ”�لويب“ �لX ُتما%q عليها +لعا. �لقما% �لتخُيلي  •
�ملعا%� �لعر� ��� �لطبيعة �لترفيهية  -

:Uلفئة تشمل +يض� jهذ
تأج� معد�� �للهو �لتسلية كجز{ ال يتجز+ من مر�فق �لترفيه  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
+نشطة �لوكال{ �لشخصيني + �لوكاال� �لشخصية لد% �لعر� + لألعما6 �لفنية، �نظر 7499  -

�ألنشطة �لترفيهية �ألخر<، مثل MنتاL +لعا. �لس�¯ + +نشطة �ملر�قص، �نظر 9219  -

نشطة �خلدما� �ألخر[93

هذ� �لقسم يشمل Bيع +نشطة �خلدما� غ� �ملصّنفة Y موضع �خر

نشطة �خلدما� �ألخر[930

�لغسل �لتنظيف (�جلا�) للمنسوجا� �ملنتجا� �لفر�ئية9301
هذj �لفئة تشمل:

 gملنســــوجا� بكافة +نو�عها باســــتخد���لغســــل �لتنظيف �جلا� �لّكي، ما ÁM �لك، للملبوســــا� )مبا يشــــمل �لفر�{(   -
 عن طريق �ال� �خلدمة �لذ�تية �لX ُتشــــّغل بالنقو5، ســــو�ً{ للجمهو% + للعمال{ �لصناعيني + Uيُمعــــّد�� ميكانيكيــــة + يد

 �لتجا%يني+
Bْع �لغسيل تسليمه  -

غسل �لسجا5 �لُبُسط تنظيف �ملفرشا� �لستائر سو�ً{ كا� �لك Y +ماكن �لعمال{ + Å يكن  -
توف� �لبياضا� �أل&يا{ �ملوّحدT للعاملني ما يتصل بذلك من +صنا� عن طريق �ملغاسل  -

خدما� توف� �حلفاضا�  -
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

�إلصالحا� �لتعديال� �لطفيفة Y �لثيا. + غ�ها من +صنا� �ملنسوجا� ��M كانت مقترنة بالتنظيف  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

تعديل �مللبوسا�، ما Mليها، كنشاk مسّتقل، �نظر 5260 fصالM  -
 ،kلســــلع جــــزً{� ال يتجز+ من �لنشــــا� jكا� تنظيف هذ �M Æللعاملني، حــــ Tتأجــــ� �مللبوســــا�، خــــال� �أل&يــــا{ �ملوّحــــد  -

�نظر 7130
تصفيف �لشعر +نو�^ �لتجميل �ألخر<9302

هذj �لفئة تشمل:
غ� �لك من �ألنشــــطة �ملشــــاֲדة،  ،j5فــــرغســــل �لشــــعر تشــــذيبه قّصــــه، تصفيفــــه، صباغتــــه، تلوينــــه، متوËه،   -

للرجا6 �لنسا{
حالقة �لذقن تشذيب �للحية  -

تدليك �لوجه، �لعناية بأظافر �ليدين (�ملانيك�) +ظافر �لقدمني (�لبيديك�)، ما ÁM �لك  -
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هذ* �لفئة ال تشمل:
ُصنع �لشعر �ملستعا%، �نظر 3699  -

+نشطة �جلنا&�� ما يتصل ֲדا من +نشطة9303
هذj �لفئة تشمل:

5فن ترميد جثث �إلنسا� + �حليو�� ما يتصل بذلك من +نشطة:  -
جتهيز �ملتوY للدفن + �لترميد، توف� خدما� �لتحنيط �حلانوتية  •

توف� خدما� �لدفن + �لترميد  •
تأج� مساحة �ّهزY T قاعا� �لدفن  •

تأج� + بيع �لقبو%  -
صيانة �لقبو% �ألضرحة  -

هذ* �لفئة ال تشمل:
+نشطة �لطقوq �جلنائزية �لدينية، �نظر 9191  -

�ألنشطة �خلدمية �ألخر< غ� �ملصّنفة Y موضع �خر9309
هذj �لفئة تشمل:

+نشطة �حلماما� �لتركية، ®اما� �لسانا �لبخا%، قاعا� �لتشميس، صالونا� Mنقا¬ �لو&� �لتخسيس، صالونا�   -
�لتدليك، ما ÁM �لك

+نشطة �لتنجيم �لرحانيني  -
L��ألنشطة �الجتماعية مثل خدما� �ملر�فقة، خدما� حتديد �ملو�عيد، خدما� مكاتب �لز  -

خدما� %عاية �حليو�نا� �ملدلّلة، مثل توف� �إلقامة للحيو�نا� �ملدلّلة �لعناية ֲדا �الستها تد%يبها  -
منظما� �ألنسا.  -

ماسحو �ألحذية �حلّمالو� منا5 �لسيا%��، ما ÁM �لك  -
 Xخلز�نا� �ل� ،gضغط �لد qُتشّغل بالنقو5 (+كشا¯ �لتصوير، ماكينا� �لو&�، ماكينا� قيا Xال� �خلدما� �لشخصية �ل�  -

ُتشّغل بالنقو5، ما ÁM �لك)
هذ* �لفئة ال تشمل:

خدما� ��اتف �لعمومي �لذp ُيشّغل بالنقو5، �نظر 6420  -
�خلدما� �لبيطرية، �نظر 8520  -

+نشطة �لنو�p5 �لصحية، �نظر 9241  -


نشطة �إلنتاQ غ\ �ملمّيزB لألسر �ملعيشية �خلاصةعني -� �eفر�
 Xنشطة �ألسر �ملعيشية �خلاصة �ل� تستخد

هذ� �لبا. يشــــمل �ألنشــــطة �لX ُتجر< �5خل �ألســــر �ملعيشــــية، حيث تكو� �ألْسرT نفسها هي �ملســــتهلك للمنتجا� �لX يتم 
 Mنتاجها. من �ملمكن +� يتحقق هذ� عن طريق �ســــتخد�g +فر�5 أل�5{ �ألعما6 �ملنـزلية (�لقســــم 95) + عن طريق MنتاL ســــلع +

.(97خدما� لالستخد�g �خلا¬ (�لقسما� 96 

فر��e أل��e �ألعماM �ملنـزلية95 Xنشطة �ألسر �ملعيشية �خلاصة �ل� تستخد


�نظر صف �لفئة 9500.

فر��e أل��e �ألعماM �ملنـزلية950 Xنشطة �ألسر �ملعيشية �خلاصة �ل� تستخد


+نشطة �ألسر �ملعيشية �خلاصة �لX تستخدg +فر�µ5 أل�5{ �ألعما6 �ملنـزلية9500
 ،Tلُطها�هذj �لفئة تشــــمل +نشــــطة �ألســــر �ملعيشــــية ككيانــــا� يعمل لديهــــا +فــــر�5 أل�5{ �ألعما6 �ملنـزليــــة، مثل �خلا5مــــا�، 
 ،qُحــــّر� ســــائقني،   ،qُســــّيا بّو�بــــني،  ُبســــتانيني،  غّســــاال�،   ،Tُســــقا خــــدg خصوصيــــني،   ،gخــــد %°ســــا{ 
ُمربيا� جليســــا� لألطفا6، ُمعلمني خصوصيني، ســــكرت���، ما ÁM �لك. هذj �لفئة تســــمح لألفر�5 �ملعّينني �لذين 
يقومو� بأ�5{ +عما6 منـزلية بأ� يذكر� Y �لتعد���5، + �لد%�سا�، نشاk �جلهة �لX يعملو� لديها ح��M Æ كانت تلك �جلهة 

+حد �ألفر�5.
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ُيقّيم حســــب تكلفة �ألفر�Y 5 �حلســــابا� �لقومية. ليس من  vغ� مرتبط بالســــو Uُيعت� منتج ،Uُيســــتهلك ��تي pملنتج، �لذ�
�ملمكن +� تقوg شركا� بتقدمي هذj �خلدما�.

�ألنشطة غ\ �ملمّيزB إلنتاQ �لسلع �ل� تقوX ֲדا �ألسر �ملعيشية �خلاصة الستخد�مها �خلا�96
�نظر صف �لفئة 9600.

�ألنشطة غ\ �ملمّيزB إلنتاQ �لسلع �ل� تقوX ֲדا �ألسر �ملعيشية �خلاصة الستخد�مها �خلا�960
�ألنشطة غ� �ملمّيزT إلنتاL �لسلع �لX تقوg ֲדا �ألسر �ملعيشية �خلاصة الستخد�مها �خلا¬9600

 Y تعمل Xنشطة �ألسر �ملعيشية �ل+ p+ ،ֲדا �ألسر �ملعيشية gتقو Xسلع �لكفا� �ل Lإلنتا Tلفئة تتضمن �ألنشطة غ� �ملّميز� jهذ
 >هذj �ألنشطة تشــــمل �لقنص �جلمع، �لز%�عة، MنتاL �ملأ .Tســــلع ُتمّكنها من �لبقا{ على قيد �حليا Lنشــــطة متنوعة إلنتا+
Y �لتطبيق �لعملي، ��M كانت �ألسر �ملعيشية تعمل  .Tتنتجها �ألسر �ملعيشية كي تبقى على قيد �حليا Xلسلع �ألخر< �ل��مللبس 
+يضM Y UنتاL سلع قابلة للتسويق فإÇا ُتصّنف Y �لصناعة �ملالئمة إلنتاL �لسلع ضمن �لصناعا� �لX يشملها �لتصنيف �لصناعي 
�لد� �ملوّحد. ��M كانت هذj �ألسر �ملعيشية تعمل +ساسY U نشاk ©ّد5 إلنتاL سلع �لكفا� فإÇا ُتصّنف Y �لصناعة �ملالئمة 

إلنتاL �لسلع ضمن �لصناعا� �لX يشملها �لتصنيف �لصناعي �لد� �ملوّحد.
�ألنشطة غ\ �ملمّيزB إلنتاQ �خلدما� �ل� تقوX ֲדا �ألسر �ملعيشية �خلاصة الستخد�مها �خلا�97

�نظر صف �لفئة 9700.
�ألنشطة غ\ �ملمّيزB إلنتاQ �خلدما� �ل� تقوX ֲדا �ألسر �ملعيشية �خلاصة الستخد�مها �خلا�970

�ألنشطة غ� �ملمّيزT إلنتاL �خلدما� �لX تقوg ֲדا �ألسر �ملعيشية �خلاصة الستخد�مها �خلا¬9700
هذj �لفئة تتضمن �ألنشــــطة غ� �ملمّيزT إلنتاL خدما� �لكفا� �لX تقوg ֲדا �ألســــر �ملعيشــــية. هذj �ألنشــــطة تشمل �لطهي، 
Y �لتطبيق  .Tملعيشية كي تبقى على قيد �حليا� Tتنتجها �ألسر Xخلدما� �ألخر< �ل��لتعليم، %عاية +فر�5 �ألســــرT �ملعيشــــية، 
�لعملي، ��M كانت �ألســــر �ملعيشــــية تعمل +يضM Y UنتاL ســــلع متعدT5 كي نبقى على قيد �حلياT فإ� تلك �ألنشطة ُتصّنف ضمن 

�ألنشطة غ� �ملمّيزT إلنتاL سلع �لكفا� �لX تقوg ֲדا �ألسر �ملعيشية.

�ملنظما� ���يئا� غ\ �إلقليميةفا� -
هذ� �لبا. يسمح للعاملني Y �ملنظما� غ� �إلقليمية بأ� يذكر� نشاk �ملنظما� �لX يعملو� لديها Y �لتعد���5 + �لد%�سا� 
�لك على �لرغم من +� �جلهة صاحبة �لعمل ُتعت� موجوT5 خا%L �ملنطقة �القتصا5ية لبلٍد ما (لكن �5خل �ملنطقة �جلغر�فية).

�ملنظما� ���يئا� غ\ �إلقليمية99
�نظر صف �لفئة 9900.

�ملنظما� ���يئا� غ\ �إلقليمية990
�ملنظما� ��يئا� غ� �إلقليمية9900

هذj �لفئة تشمل:
��يئا� �إلقليمية غ�ها،  ،Tلوكاال� �ملتخصصة �لتابعة ملنظومة �ألمم �ملتحد� Tلية، مثل �ألمم �ملتحد+نشطة �ملنظما� �لد  -
منظمة  ،p5مليد�� �القتصا� Y لتنمية� �منظمة �جلما%¯ �لعاملية، منظمة �لتعا ،��لبنك �لد ،�صنــــدv �لنقــــد �لد

غ�ها ،¸%بية، �حتا5 �لتجا%T �حلرT �أل%�لبلد�� �ملنتجة للنفط، �الحتا��5 �أل
:Uلفئة تشمل +يض� jهذ

+نشطة �لبعثا� �لدبلوماسية �لقنصلية عندما ¡ّد5ها �لبلد �لذp توجد فيه ليس �لبلد �لذp ُتمّثله  -
هذ* �لفئة ال تشمل:

 Y مكاتب منظما� 5لية، �نظر 7521+ L%باخلا T5لقنصلية �ملوجو�تشغيل �لبعثا� �لدبلوماسية  T%�5M  -



�جلز� �لر�بع
�لتجميعا� �لبديلة ��ملجموعا� �خلاصة





١٨١

�لتجميعا� �لبديلة ��ֱדموعا� �خلاصة

يتصــــف *( تصنيف &حصائي بأنه يعكس توفيقا� بني   - ١٧٤
عدٍ> من �ملبا>; �لنظرية ��العتبا��7 �لعملية. �على هذ� فإ1 �حلاجا� 
مــــن �لبيانــــا� �ملجّمعة لن تلبّــــى Eيعها على Cو مالئــــم بنفس �لقد7 
بالتجميع �لبسيط عM �ملستويا� �ملختلفة >�خل �Iيكل �حلاG للتصنيف 
�لصناعي �لــــد�G �ملوّحد. �لتلبية �حلاجا� �لتخصصية من �لتجميعا� 
 G�فإ1 �لتصنيف �لصناعي �لد Pُتشـّكل بطر�ئق *كثر تعقيد Wل� Xملوّحـــد�
 Yله عد> من �لتجميعا� �لبديلة. ��لغر �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١، ُيكمِّ
من كل جتميع بديل هو تلبية حاجا� `موعة من �ملســــتخِدمني �لذين 
 G�تقدمي بيانا� مصّنفة على حسب �لتصنيف �لصناعي �لد d 1يرغبو
�ملوّحد من حيث مر�تب �لتبويب �ملوّحدX �لW هي d �ألســــاf مر�تب 

.jֲדا >�لي lمعتر� mُمعّرفة من �جهة نظر �ملستخِد
�هذ� �جلزo من �ملنشو7 يتضمن *�صافj لتجميعا� بديلة   - ١٧٥
ُتعرlِّ قطاs �ملعلوما� �قطاs تكنولوجيا� �ملعلوما� ��التصاال�. 
�قد ُ*�G �هتماm حلقيقة *1 هذv �لتجميعا� �لبديلة ُمعّرفة كفئا� كاملة 
للتصنيــــف �لصناعي �لد�G �ملوّحد، �لذلك فإwــــا تتيح جتميع �لبيانا� 
�ملوجــــو>X من هــــذv �لتجميعا�. ��ســــتخد�m فئا� جزئيــــة للتصنيف 
�لصناعي �لد�G �ملوّحد يتطلب معلوما� &ضافية عن حجم �لتقسيما� 
}�� �لصلــــة، �هي معلوما� ال تتوفر، عا>Xً، للمســــتخِدمني، بل �قد 
ال يتيســــر �حلصو| عليها من خال| �لد�7ســــا� �الســــتقصائية �لنظامية 

�ملتعلقة باملشا7يع �لتجا7ية.
�حتليل �لظو�هــــر �ملختلفة قد يتطّلــــب بيانا� &حصائية   - ١٧٦
 G�ال ميكــــن �صفها بالكامــــل كفئا� كاملة للتصنيــــف �لصناعي �لد
�ملوّحد. �قد يكو1 هذ� �7جعj &� مستو� �لتجميع �لذ( يتعّين تطبيقه 
علــــى �لتصنيف �لصناعي �لد�G �ملوّحد كمعياG�< 7، *� *نه قد يكو1 
�7جعj &� حقيقة *1 �ملعلوما� �ملطلوبة تســــتند &� مفهوm �تلف عن 
 vهذ d� .ملوّحد� G�عليه �لتصنيف �لصناعــــي �لد mلذ( يقو� mملفهــــو�
 mشكل جتميع بديل باستخد� d حلالة قد يظل من �ملمكن �ضع تعريف�
فئــــا� جزئية d �لتصنيف �لصناعي �لد�G �ملوّحد، d حني ســــيحتا� 

�ألمر &� *1 ُيكّمل حتويل �لبيانا� �لفعلية مبعلوما� &ضافية.
�قــد ُعرِّفـــت d ُ*ُطـــر موجــــــو>X *خـــر� جتميعا�   - ١٧٧
بديلة *خر� باســـتخد�m فئا� كاملة *� جزئية d �لتصنيف �لصناعي 
�لـــد�G �ملوّحـــد، كما ُ*شـــ� d هذ� �جلـــزo من �ملنشـــو7 &� �ملر�جع 
�لW �ســـُتِمد� منها تلك �لتجميعا� �لبديلـــة. �قائمة �ملرفقا� هي، 
 d ،مـــن حيث �ملبد*، قائمـــة مفتوحة �قد تطلب �للجنـــة �إلحصائية
�ملســـتقبل، &عد�> �&صـــد�7 مرفقا� &ضافية من *جـــل تلبية �حلاجا� 

�ملتطوX7 للمستخِدمني.

قطا� �ملعلوما� �لف - 
يستخدm �ليوm بشكل متكر7 &� حٍد كب� تعب� ”عصر   - ١٧٨
 Wلعامة �ل� Xملعلومــــا�“ � ”�قتصــــا> �ملعلوما� �لعامليــــة“. ��لفكــــر�
 Wلصناعا� �ل� mعليها *( ”�قتصا> معلوما�“ تشــــمل مفهــــو mيقــــو
 1* Xبإنتا� �ملعلوما� �جتهيزها �تو�يعها، �كذلك فكر jساســــ* mتقو
�ملعلوما� �ملتاحة �تكنولوجيا �ملعلوما� �ملتوفرX ُتســــتخدm من جانب 

كل صناعة إلعا>X تنظيم نفسها ��يا>X &نتاجيتها.
�قطاs �ملعلوما� يتألف من �حد�� تعمل d �لعمليا�   - ١٧٩
�لتاليــــة: (*) &نتــــا� �تو�يع �ملعلوما� ��ملنتجــــا� �لثقافية؛ (�) توف� 
�سائل نقل، *� تو�يع، هذv �ملنتجا� �كذلك �لبيانا� *� �التصاال�؛ 

�(�) جتهيز �لبيانا�.
ونا� �ألساســــية Iذ� �لقطاs هي صناعا� �لنشر،  ��ملكِّ  - ١٨٠
مبا يشــــمل نشــــر �ل�M`يا�، ��ألفالm �لســــينمائية، �صناعا� تسجيل 
�لصــــو�، �صناعــــا� �إل}�عــــة ��التصاال� �لســــلكية ��لالســــلكية، 
�خدما� �ملعلوما� �صناعا� جتهيز �لبيانا�. �على هذ� فإ1 �ألنشطة 
�لW يشــــملها هــــذ� �لقطاs تتنا�| `ــــاال� d �القتصا> Iــــا تعريفا� 
تقليدية، مثل �لصناعة �لتحويلية، ��التصاال� �لســــلكية ��لالســــلكية، 

�&نتا� �ألفالm �لسينمائية، �بعض `اال� �خلدما�.
��ســــائل �لتو�يع بالنســــبة ملنتجا� �ملعلوما� �لW يتم   - ١٨١
&نتاجهــــا d هذ� �لقطاs قد جتعل �لتصنيع �لتقليد( *مرP غ� ضر�7(، 
*� *wــــا قد تعكس �لترتيب �لتقليد(، *( �لتصنيع �يليه �لتو�يع. �على 
ســــبيل �ملثا| فإ1 صحيفًة توs�ّ مباشرX على شبكة ”�إلنترنت“ ميكن 
*1 ُتطبع �ليj *� بو�سطة �ملستهلك �ألخ�. �باملثل فإنه ُيتوّقع *1 ُتصبح 
�لM`يــــا� �ملُغّلفة، �لW ُتباs �ليوm *ساســــj عن طريق �لقنو�� �لتقليدية 
 sعلى شــــبكة �إلنترنت. �قطا Xًمباشــــر jللبيع بالتجزئة، متاحة *ساســــ
�ملعلومــــا� ُمصّمم �يث �عل هــــذv �لتغي��� �القتصا>ية معر�فة عند 
 Xحد�ثها، *� ُيسهِّل تصميم >�7سا� �ستقصائية لرصد �لظو�هر �جلديد

�توف� �لبيانا� من *جل حتليل �لتغي���.
 d ملعلومـــا� تعمل� sقطا d لكثـــ� من �لصناعـــا���  - ١٨٢
&نتا� منتجا� مشمولة �ماية قانو1 حقو� �الختر�d �* s تو�يع تلك 
�ملنتجا� (بطر�ئق �تلف عن �لطر�ئق �لتقليدية للبيع باجلملة ��لتجزئة). 
�مـــن *مثلة }لك صناعا� �لنشـــر �لتقليدية، �صناعا� نشـــر �لM`يا� 
�قو�عد �لبيانا�، �صناعا� �ألفالm ��لصو�. �قطاs �ملعلوما� يشمل 
*يضj صناعـــا� �إل}�عة ��التصاال� �لســـلكية ��لالســـلكية، �كذلك 
مقدِّمي �`هِّز( �ملعلوما�، أل1 تكنولوجيا� هذv �لصناعا� ��ألنشطة 

ترتبط �7تباطj �ثيقj بصناعا� *خر� d قطاs �ملعلوما�.



١٨٢

�لتصنيف �لصناعي �لد�% �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

 sهنا يتو�فق مع قطا lملعلوما� كما هو معّر� sقطـــا�  - ١٨٣
.(51 sلقطا�) لتصنيف �لصناعي ألمريكا �لشمالية� mنظا d ملعلوما��

�ميكن تعريف قطاs �ملعلوما� كُكّل من خال| �لفئا�   - ١٨٤
�لتالية للتصنيف �لصناعي �لد�G �ملوّحد.

�لوصف�لفئة�ֱדموعة

لة221 �لنشر ��لطباعة ��ستنسا� �سائط �إلعالm �ملسجَّ
نشر �لكتب ��لنشر�� �غ� }لك من �ملنشو2211��7
نشر �لصحف ��ملجال� ��لد�7يا�2212
نشر �ألعما| �ملوسيقية2213
*نو�s نشر *خر�2219

�لMيد ��التصاال� �لسلكية ��لالسلكية
�التصاال� �لسلكية ��لالسلكية6426420

�حلو�سيب ��ألنشطة }�� �لصلة
نشر �لM`يا�7221

جتهيز �لبيانا�7237230
*نشطة قو�عد �لبيانا� �تو�يع �ملضمو1 �إللكتر�� باالتصا| �ملباشر7247240

�ألنشطة �لترفيهية ��لثقافية ��لرياضية
&نتا� �تو�يع �ألفالm �لسينمائية �*فالm �لفيديو9211
عرY �ألفالm �لسينمائية9212
*نشطة �إل}�عة ��لتلفزيو92131

9229220oنشطة �كاال� �ألنبا*
*نشطة �ملكتبا� ��ملحفوظا�9231

��لقائمة *عــــالv ُتناظر تعا7يف نظاm �لتصنيف �لصناعي   - ١٨٥
ألمريــــكا �لشــــمالية، �لقطاs 51. �عرY فئا� *كثــــر تفصيًال d هذ� 
 G�تقسيم �لفئا� �حلالية للتصنيف �لصناعي �لد ،Xً<يتطلب، عا sلقطا�
�ملوّحد &� تقسيما� فرعية. غ� *نه من �ملمكن &ثبا� �لتر�بطا� �لتالية 
باســــتخد�m فئا� كاملة d �لتصنيف �لصناعي �لـد�G �ملوّحد. �بالنـظر 

&� *1 *نشــــــطة �ملجـموعــــة d 518 نظاm �لتصنيــــف �لصناعي ألمريكا 
 G�لتصنيف �لصناعي �لد� d لشــــمالية موّ�عة على ثال¢ فئا� ¡تلفة�
�ملوّحد فإ1 �ملجموعا� d 518 � 517 � 516 نظاm �لتصنيف �لصناعي 
ألمريكا �لشمالية ال ميكن 7بطها بالتصنيف �لصناعي �لد�G �ملوّحد &ّال 

.jكانت `ّمعة مع �{&



١٨٣

�لتجميعا� �لبديلة ��ֱדموعا� �خلاصة

تكنولوجيا� �ملعلوما� ��التصاال� با/ - 

d �لســـنو�� �ألخ�X، كا1 هنـــا£ طلب متز�يد على   - ١٨٦
�لبيانا� �لI Wا صلة بتكنولوجيا� �ملعلوما� ��التصاال�. �d حني 
*E 1يع �ألنشطة �لI Wا صلة بتكنولوجيا� �ملعلوما� ��التصاال� 
قـــد ُ�صفت d فئا� �لتصنيف �لصناعي �لـــد�G �ملوّحد، *� كانت 
جـــز�oً مـــن فئا� }لـــك �لتصنيف، d عدٍ> من *قســـامه فإ1 تفســـ� 
�لفئـــا� �لW تتعلـــق بتكنولوجيا� �ملعلومـــا� ��التصاال� �حد�> 
 jتكنولوجيـــا� �ملعلوما� ��التصاال� نفســـه كانت موضع sقطا
للمناقشـــة. �قد قامت منظمة �لتعا�1 ��لتنمية d �مليد�1 �القتصا>( 
بـــد�7ٍ �7ئـــد d توحيد مضمـــو1 قطـــاs تكنولوجيـــا� �ملعلوما� 
��التصاال�. ��جلد�| �لتاG يتفق مع �لتوصيا� �لW قّدمتها منظمة 

�لتعا�1 ��لتنمية d �مليد�1 �القتصا>(.

�تعريف هذ� �لقطاs يهدl &� توف� *ســــاf &حصائي   - ١٨٧
 oجلز� G�ليه بطريقة ميكن مقا7نتها على �ملســــتو� �لد& P<ســــتنا� fُيقا

من �لنشــــا¤ �القتصا>( �لــــذ( يولِّدv &نتا� �لســــلع ��خلدما� �ملتعلقة 
بتكنولوجيا� �ملعلوما� ��التصاال�.

��ملبــــا>; �ملطّبقــــة علــــى تعا7يف قطــــاs تكنولوجيا�   - ١٨٨
�ملعلوما� ��التصاال� هي كما يلي:

بالنسبة للصناعا� �لتحويلية فإ1 منتجا� *ية صناعة مرّشحة:
�ــــب *1 يكوI� 1دl منها هو حتقيــــق �ظيفة جتهيز �&بال¥   -

�* ،Yلك �لنقل ��لعر{ d ملعلوما�، مبا�
¦ب *1 تستخدm �لتجهيز �إللكتر�� الكتشاl �لظو�هر �لطبيعية   -

�/*� قياسها �/*� تسجيلها *� للتحكم d عملية طبيعية؛
�بالنسبة لصناعا� �خلدما� فإ1 منتجا� *ية صناعة مرّشحة:

�ب *1 يكوI� 1دl منها هو متكني �ظيفة جتهيز �ملعلوما�   -
�&بالغها بوسائل &لكتر�نية.

 Wملجموعا� ��لفئا� �ل�� mُيبيِّن �ألقسا Gجلد�| �لتا��  - ١٨٩
هي جزoٌ من قطاs تكنولوجيا� �ملعلوما� ��التصاال�.

�ֱדموعة 4 نظا1 �لتصنيف 
�لصناعي ألمريكا �لشمالية

�لفئة 4 �لتصنيف �لصناعي 
د �لد�% �ملوحَّ

نشر �لكتب ��لنشر�� �غ� }لك من �ملنشو2211��7صناعا� �لنشر (باستثناo شبكة ”�إلنترنت“)511
نشر �لصحف ��ملجال� ��لد�7يا�2212
*نو�s نشر *خر�2219
نشر �ل�M`يا�7221

نشر �ألعما| �ملوسيقية2213صناعا� �ألفالm �لسينمائية �تسجيل �لصو�512
&نتا� �تو�يع �ألفالm �لسينمائية �*فالm �لفيديو9211
عرY �ألفالm �لسينمائية9212

*نشطة �إل}�عة ��لتليفزيو�92131إل}�عة (باستثناo شبكة ”�إلنترنت“)515
�التصاال� �لسلكية ��لالسلكية�6420لنشر ��إل}�عة على شبكة ”�إلنترنت“516

جتهيز �لبيانا��7230التصاال� �لسلكية ��لالسلكية517+
�جلها� �لW تقــــدm خدما� شــــبكة ”�إلنترنت“ �منافذ 518+

�لبحث d مو�قع ”�لويب“ �خدما� جتهيز �لبيانا�
*نشــــطة قو�عد �لبيانا� �تو�يع �ملضمو1 �إللكتر�� باالتصا| 7240

�ملباشر
*نشطة �كاال� �ألنباo*9220خدما� &عالمية *خر�519

*نشطة �ملكتبا� ��ملحفوظا�9231

يتعني �ستثناo �لصحفيني ��ملصو7يني �ملستقلني من هذ� �لتناظر.  *



١٨٤

�لتصنيف �لصناعي �لد�% �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

جتميعا� �لقطا� غ: �لر9ي جيم - 
يضم �لقطاs غ� �لر»ي `موعة ��ســــعة من �ألنشــــطة   - ١٩٠
�ملختلفة. �لوصف *�جه عدm �لتجانس d �لقطاs غ� �لر»ي، �حتليل 
�الختالفا� بني �لقطاعا� �ملختلفة فيما يتعلق بقد7ִדا على توليد �لدخل 
��لقيــــو> �لW حتكمها ��خلصائص �ألخر�، ��ضع �إلجر���o �ملالئمة 
Iا، ®تا� ��ضعو �لسياسا� ��ملحلِّلني &� بيانا� تكشف عن هيكل، 
�تكويــــن، �لقطاs غ� �لر»ي. �d حني *1 نوs �لنشــــا¤ �القتصا>( 
 Mغ� �لر»ي فإنه ُيعت sبه �لقطا lُيعّر P7ل معيا (*� �لصناعي) ال ُيشكِّ
متغ�P هامj توصف به خصائص }لك �لنشا¤. �Iذ� فإ1 نوs �لنشا¤ 
�القتصا>( ُيســــتخدm كأحــــد �ملتغ��� �لقياســــية لإلحصا��o �ملتعلقة 

بالقطــــاs غــــ� �لر»ي. �d كث� من �ألحيا1 ُيســــتخدm نوs �لنشــــا¤ 
�القتصا>( كمتغيِّر لتقسيم �لعيِّنا� d �لد�7سا� �الستقصائية �ملتعلقة 

بالقطاs غ� �لر»ي &� طبقا�.
 Xغ� �لر»ي متيل &� *1 تكو1 مرّكز sنشــــطة �لقطا*�  - ١٩١
تركيزP شديدd P مر�تب (*بو��) �لتبويب �لتالية: *لف، �>�|، ����، 
���(، �حاo، �طاo، �ســــني. �Iذ� �لســــبب فإنه ُيقتر° &>خا| *على 
مستو� جتميع بديل، بالنسبة لإلحصا��o �ملتعلقة بالقطاs غ� �لر»ي، 
�يــــث يتضمن عــــد>P *قل من �ملر�تب �لW يتم �حلصــــو| عليها، بصفة 
عامــــة، عن طريــــق جتميع *بــــو�� �لتصنيف �لصناعي �لــــد�G �ملوّحد، 

.X<لتنقيح ٣ - ١، �ملوجو�

�لوصف�لفئة�ֱדموعة

ُصنع ±ال� �ملكاتب ��ملحاسبة �±ال� �حلسا� �إللكتر���لقسم 30
ُصنع ±ال� �ملكاتب ��ملحاسبة �±ال� �حلسا� �إللكتر��3003000

ُصنع �آلال� ��ألجهزX �لكهربائية غ� �ملصنَّفة d موضع ±خر
ُصنع �ألسال£ ��لكابال� �ملعز�لة3133130

�� �*جهزX �لر�>يو ��لتلفزيو1 ��التصاال� ُصنع ُمِعدَّ
ُصنع �لصماما� ��ألنابيب �إللكتر�نية �غ�ها من �ملكونا� �إللكتر�نية3213210
ُصنع *جهزX �إل7سا| �لتلفزيو� ��إل}�عي �*جهزI� Xاتف ��ل�M �لسلَكيني3223220
ُصنع *جهزX �الستقبا| �لتلفزيو� ��إل}�عي �*جهزX تسجيل *� عرY �لصو� *� �لفيديو �ما يرتبط ֲדا من سلع3233230

 oباستثنا ،Yلتحقق ��الختبا7 ��ملالحة �غ�ها من �ألغر��� fلقيا� Yملستخدمة ألغر�� Xلطبية ��أل>��� ��ألجهز� Xُصنع �ألجهز
�أل>��� �لبصرية

ُصنــــع �أل>��� ��ألجهــــزX �ملســــتخدمة ألغــــر�Y �لقيــــاf ��لتحقــــق ��الختبــــا7 ��ملالحــــة �غ�هــــا مــــن �ألغر�Y، باســــتثناo معــــد�� ضبط 3312
�لعمليا� �لصناعية

ُصنع معد�� ضبط �لعمليا� �لصناعية3313
جتاX7 �جلملة �جتاX7 �لعمولة، باستثناo �ملركبا� }�� �ملحركا� ��لد�7جا� �لنا7ية

�لبيع باجلملة للحو�سيب ��ملعد�� �لطرفية للحو�سيب ��ل�M`يا�5151
�لبيع باجلملة لألجز�o ��ملعد�� �إللكتر�نية �ألجز�o �معد�� �التصاال� �لسلكية ��لالسلكية5152

�لMيد ��التصاال� �لسلكية ��لالسلكية
�التصاال� �لسلكية ��لالسلكية6426420

�� بد�1 عامل تشغيل ��لسلع �لشخصية ��ملنـزلية تأج� �آلال� ��ملِعدَّ
�� �ملكاتب (مبا d }لك �حلو�سيب)7123 تأج� ±ال� �مِعدَّ

�حلو�سيب ��ألنشطة }�� �لصلة�لقسم 72
�خلXM �الستشا7ية d `ا| �ملِعد7217210��َّ
نشر �ل�M`يا�7227221

*نشطة *خر� لتوف� �ل�M`يا� �تقدمي �خلXM �الستشا7ية بشأwا7229
جتهيز �لبيانا�7237230
*نشطة قو�عد �لبيانا� �تو�يع �ملضمو1 �إللكتر�� باالتصا| �ملباشر7247240
صيانة �&صال° �آلال� �ملكتبية ��ملحاسبية �±ال� �حلسا� �إللكتر��7257250
�ألنشطة �ألخر� �ملتصلة باحلو�سيب7297290



١٨٥

�لتجميعا� �لبديلة ��ֱדموعا� �خلاصة

ل خدما� �إلصال°  �>�خل �لقطاs غ� �لر»ي، تشكِّ  - ١٩٢
��لتجاX7 `موعW *نشـــطة هامتني من �لناحية �لرقمية، كما *نه �ب 
عـــدm �جلمع بينهما على *( مســـتو� عند عرY &حصـــا��o تتعلق 
بالقطـــاs غ� �لر»ي حســـب �لصناعة. �&ضافة &� هـــذ� فإ1 هاتني 
�ملجموعتـــني مـــن `موعا� �ألنشـــطة تضطلع ֲדمـــا d �لقطاs غ� 
 Xلر»ي للبلد�1 �لناميـــة �حد�� ¡تلفة، �هو ما �تلف بد7جة كب��
من حيث خصائص �ألشـــخاµ �لذين يعملوd 1 تلك �لوحد��، مبا 

d }لك نوs �جلنس.
�علــــى *علــــى مســــتويا� �لتجميــــع، يتكــــوI� 1يــــكل   - ١٩٣
�لبديــــل للتصنيف �لصناعــــي �لد�G �ملوّحد، �لتنقيــــح ٣ - ١، �ملقتر° 
للقطــــاs غــــ� �لر»ــــي، مــــن �ملر�تــــب �لتســــع �لتاليــــة (ُمعبّــــرP عنهــــا 

بأ7قاm 7�مانية).
��لفصــــل بــــني ”IV“ (�لتجــــاX7 باجلملــــة ��لتجزئــــة)   - ١٩٤
� ”V“ (&صال° �ملركبا� }�� �ملحركا� ��لد�7جا� �لنا7ية ��لسلع 
�لشخصية ��ملنـزلية) يتطلب فصل �ملجموعة d 504 �لتصنيف �لصناعي 
�لــــد�G �ملوّحــــد، �هــــي �ملجموعة �لW تشــــمل بيع �صيانــــة �&صال° 
�ملركبــــا� }�� �ملحركا� ��ألجــــز�o ��مللحقــــا� }�� �لصلة. �من 
�ملمكــــن �صف Eيع �ألجز�o �ألخر� من هاتني �ملرتبتني كمجموعتني 
كاملتــــني d �لتصنيف �لصناعــــي �لد�G �ملوّحد. ��لربط باملســــتويا� 
�ألعلــــى d �لتصنيــــف �لصناعي �لد�G �ملوّحد يتطلــــب �لقياm بعمليا� 

�لفصل �ملالئمة d هذv �حلالة.

�لتجميعا� �لبديلة �ألخر<  - @�A

d حـــني *1 �لتجميعـــا� �لبديلـــة �ملعر�ضـــة d هذ�   - ١٩٥
�ملنشـــو7 ليست سو� `موعا� لفئا� كاملة d �لتصنيف �لصناعي 
موعا�  �لـــد�G �ملوّحـــد فـــإ1 هنا£ حاجة *يضـــj &� �لتعب� عـــن̀ 
*خـــر� >�خل �القتصـــا> ال ميكن تعريفهـــا بِدّقة d &طـــا7 �لتصنيف 
�لصناعي �لد�G �ملوّحد. �d بعض �حلاال� قد يكو1 هذ�، ببساطة، 
ناجتـــj عن مســـتو� �لتجميـــع، *� �لتقســـيم، �ملوجـــو> d �لتصنيف 
�لصناعـــي �لـــد�G �ملوّحـــد، d حـــني *نـــه d حـــاال� *خـــر� ال 
يكـــو1 مـــن �ملمكن حتقيـــق هذ� �لتناظـــر بالنظر &� �ختـــالl طبيعة 

�لتحليل �ملطلو�.

�قـــد ُ�ضع عد> من �لتجميعا� �لبديلة �ألخر�، مثل   - ١٩٦
�لتجميعا� �لW تشـــملها صيغ ســـابقة Iذ� �ملنشـــوd� .7 �لســـنو�� 
 ،vهذ ��oاال� �إلحصا` lِّضعت ُ*طر ¡تلفة تعر�ُ ،Xلعشر �ألخ��
 d بعض �ألحيـــا1 جتميعا� لفئا� كاملة *� جزئية d هـــي تتضمن�
�لتصنيـــف �لصناعي �لـــد�G �ملوّحد، �هي جتميعـــا� تربط بني `ا| 
 vملوّحد. �بدًال من تكر�7 هذ� G�ألطر ��لتصنيف �لصناعي �لد� vهذ
�لتجميعـــا�، �لW قد تكـــو1 ُعرضة للتغي� على حســـب �لتطوير�� 
�لالحقة �لW ســـُتجر� هذv �ألطر، فإننا لن نو7> مر�جع &ّال بالنســـبة 

.X<للتجميعا� �ملوجو

Bلعنو��
�بو�C �لتصنيف �لصناعي 

د �لد�% �ملوحَّ
�قسا1 �لتصنيف �لصناعي 

د �لد�% �ملوحَّ
Eموعا� �لتصنيف �لصناعي 

د �لد�% �ملوحَّ

I£لز�7عة ��لصيد ��حلر�جة �صيد �أل»ا�o050 - 05001 ,02 ,01*لف، با

II لصناعــــة�� �ملحاجــــر،  ��ســــتغال|  �لتعديــــن 
vلغا� ��مليا�� oلتحويلية، �&مد�>�� �لكهربا�

o410 - 41101 - 40 ,37 - 10جيم، >�|، ها

III��o455 - 45451����إلنشا

IVباجلملة ��لتجزئة X7525 - 505 ,*504 ,503 ,501 *52 ,51 ,*��50(*�لتجا

V صال° �ملركبا� }�� �ملحركا� ��لد�7جا�&
�لنا7ية ��لسلع �لشخصية ��ملنـزلية

*)��50*, 52*502، 504*، 526

VIلفنا>� ��ملطاعم�o552 - 55551حا

VIIلنقل ��لتخزين ��التصاال��o642 - 64601 - 60طا
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�لتصنيف �لصناعي �لد�% �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

�تــــِر> d ُكتيــــب �ملحاســــبة �لقومية - �ملحاســــبة �لبيئية   - ١٩٧
 d القتصا>يــــة �ملتكاملة ١ قائمة باألنشــــطة �لبيئيــــة �ملوصوفة كفئا���

�لتصنيف �لصناعي �لد�G �ملوّحد.
�قائمة �ألنشطة �ملرتبطة بالسياحة �لW �7>� باعتبا7ها   - ١٩٨
�ملرفـــق �لثا� للتصنيـــف �لصناعي �لد�G �ملوّحـــد، �لتنقيح ٣ ٢، حل 
�لها حسا� �لسياحة �لتابع �لذ( ®د> �لسياحة من حيث �ملنتجا� 
�ملميِّزI Xا �لW يشتريها �لز��7 ��ألنشطة �لW تنتجها �يتضمن قائمة ֲדا 
من حيث عالقتها بالتصنيف �ملركز( للمنتجا� ��لتصنيف �لصناعي 

�لـــد�G �ملوّحـــد. ��ملفاهيـــم ��لتعريفـــا� ��لتصنيفا� �ملســـتخدمة، 
�كذلـــك �إلطـــا7 �ملنهجـــي �ملوصى بـــه، ير> �صفها d ”�حلســـا� 
�لفرعي للســـياحة: &طا7 منهجي موصى به“ ٣. �تر> d �ملرفق �لثا� 
 Wتص ֲדا �لســـياحة ��ألنشطة �ل� Wذ� �ملنشـــو7 قائمة باملنتجا� �لI

�تص ֲדا �لسياحة.
�مــــن �ملمكن *1 ُتناقش �ُتقتر° d �ملســــتقبل جتميعا�   - ١٩٩
بديلة *خــــر� كتوصيا� >�لية. �ســــوl ُيســــتخدm موقع ”�لويب“ 
للتصنيفــــا� �خلاµ بالشــــعبة �إلحصائية d �ألمم �ملتحــــدX لبيا1 �حلالة 

�لر�هنة للتطوd 7 هذ� �ملجا|.
 Handbook of National Accounting - Integrated Enviromental and  ١
 Economic Accountin 2003, Statistical Papers, Series F, No. 61, Rev.1

.(jسيصد7 الحق ،Xمنشو��7 �ألمم �ملتحد)
ــــد جلميــــع �ألنشــــطة �القتصاAيــــة، �7قــــا�  �لتصنيــــف �لصناعــــي �لــــد�% �ملوحَّ  ٢
&حصائيــــة، �لسلســــلة ميم، �لعــــد> ٤، �لتنقيح ٣ (منشــــو��7 �ألمم �ملتحــــدX، 7قم �ملبيع: 

.(A. 90. XVII.11

 Commission of the European Communities, Organisation for  ٣
 Economic Co-operation and Development, United Nations and World
 Tourism Organization, Tourism Satellite Account: Recommended
 Methodological Framework, Statistical Papers Series F, No. 80

.(E.01.XVII.9 :7قم �ملبيع ،Xمنشو��7 �ألمم �ملتحد)
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جد�	� �لتناظر

د،  �لعالقة بني �لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوحَّ !لف - 
�لتنقيح ٣ - ١، 	تصنيف 	ظائف �حلكومة

ُيبّين �جلد	� �لتا� �لعالقة بني �لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١، 	تصنيف 	ظائف   - ٢٠٠
�حلكومة من حيث فئا< �لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد �ل= ُيحتمل !9 تكو9 منطبقة على �لقطا5 �حلكومي �لعا4.

 Bظائف �حلكومــــة ُيصّنفا9 !شــــيا	تصنيــــف 	ملوّحــــد � �	حــــني !9 �لتصنيــــف �لصناعــــي �لــــد F	  - ٢٠١
Nتلفة - 	حد�< Mحصائية حســــب �لنشــــاK بالنسبة للتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد 	تعامال< حسب �لغرH بالنسبة 
لتصنيف 	ظائف �حلكومة - فإ9 �لتصنيفني متشــــاֲדاUM 9 حٍد كبF R �ملماQســــة �لفعلية. 		حدO �لتصنيف F تصنيف 
 Rكث F Oمن �لنفقا< ستكو9 �لوحد ORنه بالنسبة ألنو�5 كث! Rظائف �حلكومة هي، من حيث �ملبد!، �لتعامل �لفر^[، غ	
 ]Qهذ� فإ9 معيا UM ضافةM	 .ملوّحد� �	لتصنيف �لصناعي �لد� F ليهاM Qحلكومية �ملشــــا� Oمن �ألحيا9 هي نفس �لوحد
�لتصنيف - �لوظيفة F حالة تصنيف 	ظائف �حلكومة 	�لنشــــاK بالنســــبة للتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد - متماثال9 
UM حــــٍد مــــا من �لناحية �ملفاهيمية. غR !9 تصنيف 	ظائف �حلكومة !كثــــر مالBمة من �لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد 
 F ظائف �حلكومة !كثر تفصيًال من قائمة �ألنشطة	تصنيف  F بالنسبة لتصنيف �لنفقا< �حلكومية أل9 قائمة �لوظائف

�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد ألmا ُ	ضعت حتديدj كي تأخذ F �العتباQ مدf �ألنشطة �حلكومية 	تنوعها.
 ٩٢ Oلفقر� F كرnُ ، كما�	ــــاo ملوّحد نفســــه ال� �	جديــــر باملالحظة !9 �لتصنيف �لصناعي �لد	  - ٢٠٢
!عالo 9! ،sّد^ �حلكومة F حد �nִדا. فالقطاعا< �ملؤسســــية F نظا4 �حلســــابا< �لقومية ال تظهر F �لتصنيف �لصناعي 
�لــــد	� �ملوّحــــد. 	لذلك فإنه من �ملمكن عمليt !9 تعمل 	حد�< حكومية F ![ نشــــاK مصّنف F �لتصنيف �لصناعي 
�لد	� �ملوّحد. غR !9 �لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد يتضمن فئا< معّينة تتعلق بدQجة !كv بوظائف �حلكومة !	 !mا، 
على �ألQجح، }ضع لســــيطرO �حلكومة !	 لرعايتها، 	لذلك فإmا تكو9، على �ألQجح، مرتبطة �Qتباطt 	ثيقt بالنفقا< 

�حلكومية. 	قد �ستخدمت هذs �ملر�تب F �جلد	� �لتا�.
	�لعالمة (*) F �جلد	� تشــــUM R !9 جز�Bً فقط من �لفئة �ملناظرF O تصنيف 	ظائف �حلكومة قد   - ٢٠٣
�سُتخدF 4 �لربط. 	F هذs �حلاال< 	Q^ 	صف للتفاصيل �n< �لصلة 	ليس �سم �لفئة F تصنيف 	ظائف �حلكومة.

�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١تصنيف 	ظائف �حلكومة

!نشطة �خلدمة �لعامة (�لشاملة)�7511ألجهزO �لتنفيذية 	�لتشريعية01.1.1
!نشطة �خلدمة �لعامة (�لشاملة)�7511لشؤ	9 �ملالية 	�لضريبية01.1.2
�لشؤ	9 �خلاQجية�7521لشؤ	9 �خلاQجية01.1.3

�لشؤ	9 �خلاQجية�7521ملساعدO �القتصا^ية �ألجنبية01.2
!نشطة خدما< �لدعم للحكومة بوجه عا�75144خلدما< �لعامة �ملتعلقة باملوظفني01.3.1
!نشطة �خلدمة �لعامة (�لشاملة)�7511خلدما< �لتخطيطية 	�إلحصائية �لشاملة01.3.2
01.3.3fنشطة خدما< �لدعم للحكومة بوجه عا�75144خلدما< �لعامة �ألخر!
�لبحث 	�لتطوير�73لبحو� �ألساسية* 01.4
01.4 * O^يا� UM لصلة �ل= ִדد�� >�n ألمو���	لتطوير �	سياسا< �لبحث  OQ�^M

�لرفاs �لشخصي، �ملرتبطة بالبحو� �ألساسية
تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية 7512

	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 
باستثناB �لضما9 �الجتماعي

01.4 * UM لصلــــة، �ل= ִדد�� >�n ألمو���	لتطوير �	سياســــا< �لبحــــث  OQ�^M
حتسني �أل^�B �القتصا^[، �ملرتبطة بالبحو� �ألساسية

7513OBتشغيلها مبزيد من �لكفا F 4إلسها�	ية Qتنظيم �ألنشطة �لتجا

�لبحث 	�لتطوير�73خلدما< �حلكومية �لعامة للبحث 	�لتطوير* 01.5
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�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١تصنيف 	ظائف �حلكومة

01.5 * UM لصلــــة، �ل= ִדد�� >�n ألمو���	لتطوير �	سياســــا< �لبحــــث  OQ�^M
�يا^O �لرفاs �لشخصي، �ملرتبطة باخلدما< �حلكومية �لعامة

تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية 7512
	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 

باستثناB �لضما9 �الجتماعي
01.5 * UM لصلــــة، �ل= ִדد�� >�n ألمو���	لتطوير �	سياســــا< �لبحــــث  OQ�^M

حتسني �أل^�B �القتصا^[، �ملرتبطة باخلدما< �حلكومية �لعامة
7513OBتشغيلها مبزيد من �لكفا F 4إلسها�	ية Qتنظيم �ألنشطة �لتجا

!نشطة �خلدمة �لعامة (�لشاملة)�7511خلدما< �حلكومية �لعامة غR �ملصّنفة حتت بند �خر01.6
!نشطة �خلدمة �لعامة (�لشاملة)7511معامال< �لديو9 �لعامة01.7
!نشطة �خلدمة �لعامة (�لشاملة)�7511لتحويال< �n< �لطابع �لعا4 بني Nتلف مستويا< �حلكومة01.8
!نشطة �لدفا�75225لدفا5 �لعسكر[02.1
!نشطة �لدفا�75225لدفا5 �ملد�02.2
�لشؤ	9 �خلاQجية�7521ملساعدO �لعسكرية �ألجنبية02.3

�لبحث 	�لتطوير ألغر�H �لدفا5 (باستثناOQ�^M B سياسا< �لبحث 	�لتطوير * 02.4
	�ألمو�� �n< �لصلة)

�لبحث 	�لتطوير73

!نشطة �لدفاOQ�^M75225 سياسا< �لبحث 	�لتطوير �ملرتبطة بالدفا5 	�ألمو�� �n< �لصلة* 02.4
!نشطة �لدفا75225جو�نب �لدفا5 غR �ملصّنفة حتت بند �خر02.5
!نشطة �لنظا4 �لعا4 	�لسالمة7523خدما< �لشرطة03.1
!نشطة �لنظا4 �لعا4 	�لسالمة7523خدما< �حلماية من �حلر�ئق03.2
!نشطة �لنظا4 �لعا4 	�لسالمة�7523ملحاكم �لقانونية03.3
!نشطة �لنظا4 �لعا4 	�لسالمة�7523لسجو03.49
�لبحث 	�لتطوير�73لبحث 	�لتطوير ألغر�H �لنظا4 �لعا4 	�لسالمة �لعامة03.5
!نشطة �لنظا4 �لعا4 	�لسالمة7523جو�نب �لنظا4 �لعا4 	�لسالمة �لعامة غR �ملصّنفة حتت بند �خر03.6

�ألنشطة �ملعماQية 	��ندسية 	ما يتصل ֲדا من �ستشا�Q< تقنية7421عمليا< �لتنبؤ �اال< �لطقس 	Mجر�B �الستقصا�B< �جليو^يسية* 04.1.1
�لشــــؤ	9 �القتصا^ية 	�لتجاQية �لعامة (باستثناB �لشؤ	9 �لتجاQية �ألجنبية، * 04.1.1

	عمليا< �لتنبؤ �اال< �لطقس، 	�الستقصا�B< �جليو^يسية)
7513OBتشغيلها مبزيد من �لكفا F 4إلسها�	ية Qتنظيم �ألنشطة �لتجا

�لشؤ	9 �خلاQجية�7521لشؤ	9 �لتجاQية �ألجنبية �لعامة* 04.1.1
تنظيم �ألنشطة �لتجاQية 	�إلسهاF 4 تشغيلها مبزيد من �لكفا�7513OBلشؤ	9 �لعمالية �لعامة04.1.2
تنظيم �ألنشطة �لتجاQية 	�إلسهاF 4 تشغيلها مبزيد من �لكفا�7513OBلز�Qعة04.2.1

�حلر�جة 	قطع �ألخشا� 	!نشطة �خلدما< �n< �لصلة0200خدما< مكافحة حر�ئق �لغابا< 	منع نشوֲדا* 04.2.2
تنظيم �ألنشطة �لتجاQية 	�إلسهاF 4 تشغيلها مبزيد من �لكفا�7513OBحلر�جة (باستثناB خدما< مكافحة حر�ئق �لغابا< 	منع نشوֲדا)* 04.2.2
مز�5Q �أل�ا�0502تشغيل مفرخا< �أل�ا�* 04.2.3
تنظيم �ألنشطة �لتجاQية 	�إلسهاF 4 تشغيلها مبزيد من �لكفا7513OBصيد �أل�ا� 	صيد �حليو�نا< (باستثناB تشغيل مفرخا< �أل�ا�)* 04.2.3

تنظيم �ألنشطة �لتجاQية 	�إلسهاF 4 تشغيلها مبزيد من �لكفا�7513OBلفحم 	سائر !نو�5 �لوقو^ �ملعد� �لصلب04.3.1
تنظيم �ألنشطة �لتجاQية 	�إلسهاF 4 تشغيلها مبزيد من �لكفا�7513OBلنفط 	�لغا� �لطبيعي04.3.2
تنظيم �ألنشطة �لتجاQية 	�إلسهاF 4 تشغيلها مبزيد من �لكفا�7513OBلوقو^ �لنو	[04.3.3
04.3.4f7513!نو�5 �لوقو^ �ألخرOBتشغيلها مبزيد من �لكفا F 4إلسها�	ية Qتنظيم �ألنشطة �لتجا

Mنتا� 	نقل 	تو�يع �لكهربا4010Bتشغيل شبكا< �إلمد�^ بالكهرباB من �لنو5 غR �ملؤسسي* 04.3.5
تنظيم �ألنشطة �لتجاQية 	�إلسهاF 4 تشغيلها مبزيد من �لكفا�7513OBلكهرباB (باستثناB تشغيل شبكا< �إلمد�^ بالكهرباB من �لنو5 غR �ملؤسسي)* 04.3.5
Mمد�^�< �لبخاQ 	�ملياs �لساخنة4030تشغيل شبكا< ليست من �لنو5 �ملؤسسي لإلمد�^ بالطاقة غR �لكهربائية* 04.3.6
�لطاقة غR �لكهربائية (باستثناB تشغيل شبكا< ليست من �لنو5 �ملؤسسي * 04.3.6

لإلمد�^ بالطاقة غR �لكهربائية)
7513OBتشغيلها مبزيد من �لكفا F 4إلسها�	ية Qتنظيم �ألنشطة �لتجا

تنظيم �ألنشطة �لتجاQية 	�إلسهاF 4 تشغيلها مبزيد من �لكفا�7513OBلتعدين 	�لصناعا< �لتمويلية 	�لتشييد04.4
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جد�	� �لتناظر
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!نو�5 �لنقل �لv[ �ألخر602fتشغيل شبكا< �لنقل �لv[ �ل= ليست من �لنو5 �ملؤسسي* 04.5.1
!نشطة �لنقل �لد�عمة �ألخر6303fتشغيل مر�فق �لنقل �لv[ �ل= ليست من �لنو5 �ملؤسسي* 04.5.1
�لنقل �لv[ (باســــتثناB تشغيل شبكا< 	مر�فق �لنقل �لv[ �ل= ليست من * 04.5.1

�لنو5 �ملؤسسي)
7513OBتشغيلها مبزيد من �لكفا F 4إلسها�	ية Qتنظيم �ألنشطة �لتجا

�لنقل �ملائي61تشغيل شبكا< 	مر�فق �لنقل �ملائي �ل= ليست من �لنو5 �ملؤسسي* 04.5.2
!نشطة �لنقل �لد�عمة �ألخر�6303fألنشطة �ل= تدعم �لنقل �ملائي* 04.5.2
�لنقل �ملائي (باســــتثناB �ألنشــــطة �ل= تدعم �لنقل �ملائي 	باســــتثناB تشــــغيل * 04.5.2

شبكا< 	مر�فق �لنقل �ملائي �ل= ليست من �لنو5 �ملؤسسي)
7513OBتشغيلها مبزيد من �لكفا F 4إلسها�	ية Qتنظيم �ألنشطة �لتجا

�لنقل عv خطوK �لسكك �حلديدية6010تشغيل شبكا< �لنقل بالسكك �حلديدية �ل= ليست من �لنو5 �ملؤسسي* 04.5.3
!نشطة �لنقل �لد�عمة �ألخر6303fتشغيل مر�فق �لنقل بالسكك �حلديدية �ل= ليست من �لنو5 �ملؤسسي* 04.5.3
�لنقل بالســــكك �حلديدية (باستثناB تشغيل شبكا< 	مر�فق �لنقل بالسكك * 04.5.3

�حلديدية �ل= ليست من �لنو5 �ملؤسسي)
7513OBتشغيلها مبزيد من �لكفا F 4إلسها�	ية Qتنظيم �ألنشطة �لتجا

�لنقل �جلو[62تشغيل شبكا< 	مر�فق �لنقل �جلو[ �ل= ليست من �لنو5 �ملؤسسي* 04.5.4
!نشطة �لنقل �لد�عمة �ألخر�6303fألنشطة �ل= تدعم �لنقل �جلو[* 04.5.4
�لنقل �جلو[ (باســــتثناB �ألنشــــطة �ل= تدعم �لنقل �جلو[ 	باستثناB تشغيل * 04.5.4

شبكا< 	مر�فق �لنقل �جلو[ �ل= ليست من �لنو5 �ملؤسسي)
7513OBتشغيلها مبزيد من �لكفا F 4إلسها�	ية Qتنظيم �ألنشطة �لتجا

تشــــغيل شــــبكا< 	مر�فق �ألنابيب 	شــــبكا< 	مر�فق �لنقل �ألخرf �ل= * 04.5.5
ليست من �لنو5 �ملؤسسي

�لنقل عv خطوK �ألنابيب6030

�لنقـــل باألنابيب 	�لوســـائل �ألخرf (باســـتثناB تشـــغيل شـــبكا< 	مر�فق * 04.5.5
�ألنابيب 	شبكا< 	مر�فق �لنقل �ألخرf �ل= ليست من �لنو5 �ملؤسسي)

7513OBتشغيلها مبزيد من �لكفا F 4إلسها�	ية Qتنظيم �ألنشطة �لتجا

تنظيم �ألنشطة �لتجاQية 	�إلسهاF 4 تشغيلها مبزيد من �لكفا�7513OBالتصاال<04.6
تنظيم �ألنشطة �لتجاQية 	�إلسهاF 4 تشغيلها مبزيد من �لكفا�7513OBملهن �لتو�يعية 	�لتخزين 	�إليد�5 باملخا�04.7.19
تنظيم �ألنشطة �لتجاQية 	�إلسهاF 4 تشغيلها مبزيد من �لكفا�7513OBلفنا^� 	�ملطاعم04.7.2

!نشــــطة 	كاال< �لسفر 	�لعاملني بالشــــركا< �لسياحية 	!نشطة 6304مكاتب �لسياحة* 04.7.3
مساعدO �لسيا� غR �ملصّنفة F موضع �خر

تنظيم �ألنشطة �لتجاQية 	�إلسهاF 4 تشغيلها مبزيد من �لكفا�7513OBلسياحة* 04.7.3
04.7.4Hألغر�� O^يع �إلمنائية �ملتعدQ�7513ملشاOBتشغيلها مبزيد من �لكفا F 4إلسها�	ية Qتنظيم �ألنشطة �لتجا

�لبحث 	�لتطوير�73لبحث 	�لتطوير F �ا� �لشؤ	9 �القتصا^ية04.8
تنظيم �ألنشطة �لتجاQية 	�إلسهاF 4 تشغيلها مبزيد من �لكفا�7513OBلشؤ	9 �القتصا^ية غR �ملصّنفة حتت بند �خر04.9

تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية OQ�^M7512 !نظمة �ع �لنفايا< 	معاجلتها 	�لتخلص منها* 05.1
	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 

باستثناB �لضما9 �الجتماعي
�لتخلــــص من مياs �ملجاQير 	�لنفايا<، 	�لصحة �لعامة 	�ألنشــــطة OQ�^M9000 �لنفايا<* 05.1

�ملشاֲדة
تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية OQ�^M7512 !نظمة معاجلة مياs �لفضال<* 05.1

	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 
باستثناB �لضما9 �الجتماعي

�لتخلــــص من مياs �ملجاQير 	�لنفايا<، 	�لصحة �لعامة 	�ألنشــــطة OQ�^M9000 مياs �لفضال<* 05.2
�ملشاֲדة

تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية �7512حلد من �لتلو�05.3
	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 

باستثناB �لضما9 �الجتماعي
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�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١
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�ايــــة �لتنويع �لبيولوجــــي 	�ملناظر �لطبيعية (باســــتثناB تشــــغيل �ملتنـزها< * 05.4
	�ملحميا< �لطبيعية)

تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية 7512
	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 

باستثناB �لضما9 �الجتماعي
حد�ئق �لنباتا< 	�حليو�نا< 	!نشطة �ملحميا< �لطبيعية9233تشغيل �ملتنـزها< 	�ملحميا< �لطبيعية* 05.4

�لبحث 	�لتطوير�73لبحث 	�لتطوير F �ا� �اية �لبيئة05.5
تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية �7512اية �لبيئة غR �ملصّنفة حتت بند �خر05.6

	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 
باستثناB �لضما9 �الجتماعي

�إلنشا�B<45تنمية �إلسكا9 (�لتشييد)* 06.1
تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية 7512تنمية �إلسكا9 (باستثناB �لتشييد)* 06.1

	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 
باستثناB �لضما9 �الجتماعي

تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية �7512لتنمية �ملجتمعية06.2
	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 

باستثناB �لضما9 �الجتماعي
06.3 *sمد�^�< �ملياM4100sتو�يع �مليا	تنقية 	ع �
بناB �ملنشآ< �لكاملة !	 !جز�B منها، ��ندسة �ملدنية4520تشييد شبكا< �إلمد�^ باملياs �ل= ليست من �لنو5 �ملؤسسي* 06.3
06.3 *sمد�^�< �ملياM 9	شؤ OQ�^M7512 تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية

	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 
باستثناB �لضما9 �الجتماعي

06.4 *5Qلشو�� OBضاM تركيب �ملبا�4530تركيب
06.4 *5Qلشو�� OBضاM7512 تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية

	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 
باستثناB �لضما9 �الجتماعي

�لبحث 	�لتطوير�73لبحث 	�لتطوير F �ا� �إلسكا9 	�ملر�فق �ملجتمعية06.5
تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية �7512إلسكا9 	�ملر�فق �ملجتمعية غR �ملصّنفة حتت بند �خر06.6

	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 
باستثناB �لضما9 �الجتماعي

!نشطة �لضما9 �الجتماعي �إلجباQ[�7530ملنتجا< 	�ألجهزO 	�ملعّد�< �لطبية07.1
!نشطة �ملماQسة �لطبية 	طب �ألسنا85129خدما< �ملرضى �خلاQجيني07.2
!نشطة �ملستشفيا<8511خدما< �ملستشفيا<07.3
�ألنشطة �ألخرf �ملتصلة بصحة �إلنسا85199خدما< �لصحة �لعامة07.4
�لبحث 	�لتطوير�73لبحث 	�لتطوير F �ا� �لصحة07.5
تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية �7512لصحة غR �ملصّنفة حتت بند �خر07.6

	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 
باستثناB �لضما9 �الجتماعي

تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية OQ�^M7512 �لشؤ	9 �لتر	oية 	�لرياضية* 08.1
	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 

باستثناB �لضما9 �الجتماعي
�ألنشطة �لترفيهية 	�لثقافية 	�لرياضية92تشغيل �ملر�فق �لتر	oية 	�لرياضية* 08.1
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تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية OQ�^M7512 �لشؤ	9 �لثقافية* 08.2
	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 

باستثناB �لضما9 �الجتماعي
�ألنشطة �لترفيهية 	�لثقافية 	�لرياضية92تشغيل �ملر�فق �لثقافية* 08.2
�لنشر 	�لطباعة 	�ستنسا� 	سائط �إلعال4 �ملسّجلة22تشغيل خدما< �لنشر* 08.3
تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية OQ�^M7512 خدما< �إل�nعة 	�لنشر* 08.3

	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 
باستثناB �لضما9 �الجتماعي

�ألنشطة �لترفيهية 	�لثقافية 	�لرياضية92تشغيل خدما< �إل�nعة* 08.3
تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية OQ�^M7512 �خلدما< �لدينية 	غRها من �خلدما< �ملجتمعية* 08.4

	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 
باستثناB �لضما9 �الجتماعي

!نشطة �ملنظما< �لدينية9191تشغيل �خلدما< �لدينية* 08.4
08.4 *fموضع �خر9199تشغيل �خلدما< �ملجتمعية �ألخر F ملصنّفة� Rلعضوية غ� >�n fنشطة �ملنظما< �ألخر!

�لبحث 	�لتطوير�73لبحث 	�لتطوير فيما يتعلق بالتر	يح 	�لثقافة 	�لدين08.5
تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية 7512شؤ	9 �لتر	يح 	�لثقافة 	�لدين غR �ملصّنفة حتت بند �خر08.6

	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 
باستثناB �لضما9 �الجتماعي

تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية 7512تفقُّد �ملد��Q �ل= توّفر �لتعليم قبل �البتد�ئي 	�لتعليم �البتد�ئي* 09.1
	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 

باستثناB �لضما9 �الجتماعي
�لتعليم �البتد�ئي8010توفR �لتعليم قبل �البتد�ئي 	�لتعليم �البتد�ئي* 09.1
تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية 7512تفقُّد �ملد��Q �ل= توّفر �لتعليم �لثانو[* 09.2

	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 
باستثناB �لضما9 �الجتماعي

�لتعليم �لثانو[802توفR �لتعليم �لثانو[* 09.2
تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية 7512تفقُّد �ملؤسسا< �ل= توّفر �لتعليم بعد �لثانو[ غR �لعا�* 09.3

	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 
باستثناB �لضما9 �الجتماعي

�لتعليم �لعا�8030توفR �لتعليم بعد �لثانو[ غR �لعا�* 09.3
تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية 7512تفقُّد �جلامعا< 	غRها من �ملؤسسا< �ل= توّفر �لتعليم �لعا�* 09.4

	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 
باستثناB �لضما9 �الجتماعي

�لتعليم �لعا�8030توّفR �لتعليم �لعا�* 09.4
09.5 *fملحّد^ مبستو� Rتنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية 7512تفقُّد �ملؤسسا< �ل= توّفر �لتعليم غ

	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 
باستثناB �لضما9 �الجتماعي

09.5 *fملحّد^ مبستو� Rلتعليم غ� R8090توفfنو�5 �لتعليم �ألخر!
تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية 7512تفقُّد �خلدما< �لفرعية �ملقّدمة للتعليم* 09.6

	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 
باستثناB �لضما9 �الجتماعي

فئا< Nتلفة�خلدما< �لفرعية �ملقّدمة للتعليم* 09.6



١٩٤

�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١تصنيف 	ظائف �حلكومة

�لبحث 	�لتطوير�73لبحث 	�لتطوير فيما يتعلق بالتعليم09.7
تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية �7512لتعليم غR �ملصّنف حتت بند �خر09.8

	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 
باستثناB �لضما9 �الجتماعي

!نشطة �لضما9 �الجتماعي �إلجباQ[�7530ملرH 	�لعجز (باستثناB �الستحقاقا< �لعينية)* 10.1
�لصحة 	�لعمل �الجتماعي�85الستحقاقا< �لعينية �ملتعلقة باملرH 	�لعجز* 10.1
!نشطة �لضما9 �الجتماعي �إلجباQ[�7530لشيخوخة (باستثناB �الستحقاقا< �لعينية)* 10.2
�لصحة 	�لعمل �الجتماعي�85الستحقاقا< �لعينية �ملتعلقة بالشيخوخة* 10.2
!نشطة �لضما9 �الجتماعي �إلجباQ[�7530لباقو9 على قيد �حلياO (باستثناB �الستحقاقا< �لعينية)* 10.3
10.3 *Oلعمل �الجتماعي�85الستحقاقا< �لعينية �ملتعلقة بالباقني على قيد �حليا�	لصحة �
!نشطة �لضما9 �الجتماعي �إلجباQ[�7530ألسرO 	�ألطفا� (باستثناB �الستحقاقا< �لعينية)* 10.4
�لصحة 	�لعمل �الجتماعي�85الستحقاقا< �لعينية �ملتعلقة باألسرO 	�ألطفا�* 10.4
!نشطة �لضما9 �الجتماعي �إلجباQ[�7530لبطالة (باستثناB �الستحقاقا< �لعينية)* 10.5
�لصحة 	�لعمل �الجتماعي�85الستحقاقا< �لعينية �ملتعلقة بالبطالة* 10.5
�ألنشطة �لعقاQية F �ملمتلكا< �ململوكة !	 �ملؤّجر7010OتوفR �إلسكا9 �ملنخفض �لتكلفة !	 �الجتماعي* 10.6
!نشطة �لضما9 �الجتماعي �إلجباQ[�7530إلسكا9 (باستثناB توفR �إلسكا9 �ملنخفض �لتكلفة !	 �الجتماعي)* 10.6
!نشطة �لضما9 �الجتماعي �إلجباQ[�7530الستبعا^ �الجتماعي غR �ملصّنف حتت بند �خر (باستثناB �الستحقاقا< �لعينية)* 10.7
�لصحة 	�لعمل �الجتماعي�85الستحقاقا< �لعينية �ملتعلقة باالستبعا^ �الجتماعي غR �ملصّنف حتت بند �خر* 10.7

�لبحث 	�لتطوير�73لبحث 	�لتطوير فيما يتعلق باحلماية �الجتماعية10.8
تنظيــــم !نشــــطة �لوكاال< �لــــ= تقــــّد4 خدما< �لرعايــــة �لصحية �7512حلماية �الجتماعية غR �ملصّنفة حتت بند �خر10.9

	�خلدمــــا< �لتعليميــــة 	�لثقافية 	غRها من �خلدمــــا< �الجتماعية 
باستثناB �لضما9 �الجتماعي



١٩٥

جد�	� �لتناظر

�لتناظر بني �لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣،   - Bبا
	�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١ (مكّثف)

هذ� �جلد	� ال يبيِّن سوf فئا< �لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد �ل= تأثر< بالتغي�R< �ل= ُ!جريت   - ٢٠٤
F �لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١. 	�لفئا< غR �ملدQجة �يعها �ا نفس �ملجا� 	�لرمز F �لتصنيفني. 

	�لعالمة (*) �ملوضوعة ¤انب Qمز �لتصنيف تشUM R !9 جز�Bً فقط من �لفئة له عالقة ֲדذ� �الQتباK �خلا£.

�لنشا"�لتنقيح ٣ - �١لتنقيح ٣

�لز��عة �لصيد �حلر�جة �لف - 
��Qعة �خلضر 	منتجا< �لبستنة �ملتخصصة 	منتجا< �ملشاتل، باستثناB �لزيتو01129*0112
��Qعة �لزيتو9*0113*0112
��Qعة �لفو�كه 	�جلو�يا< 	�ملحاصيل �ل= تستخر� منها �ملشر	با< 	�لتو�بل*01130113
�خلدما< �لز�Qعية 	خدما< تربية �حليو� ،9	MنشاB �حلظائر حليو�نا< �ملزQعة، باستثناM BنشاB حظائر �حليو�نا< �ملدلّلة0140*0140
MنشاB حظائر �حليو�نا< �ملدلّلة*9309*0140
�ع �لفطر !	 �لكمأ !	 �لثماQ �للبّية !	 �جلو�يا<*0113*0200
�حلر�جة 	!نشطة قطع �ألخشا�؛ �ع منتجا< �ألحر��، باستثناB �لفطر !	 �لكمأ !	 �لثماQ �للبّية !	 �جلو�يا<0200*0200

صيد �أل�ا� با� - 
صيد �أل�ا�0501*0500
مز�5Q �أل�ا�0502*0500

�لصناعة �لتحويلية  - "�#
جتهيز 	حفظ �لفو�كه 	�خلضر	�<*15131513
حتميص �جلو�يا<*1513*1549
صنع منتجا< �ألغذية �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر، باستثناB حتميص �جلو�يا<1549*1549
Mمتا4 جتهيز �ملنسوجا<، باستثناB �خلدما< �ل= تؤfّ̂ !ثناB �نتظاQ �لعميل1712*1712
�خلدما< �ل= تؤfّ̂ !ثناB �نتظاQ �لعميل، طباعة �ملنسوجا<*5260*1712
نشر �لكتب 	�لنشر�< 	�خلر�ئط 	غn Rلك2211*2211
نشر �ملوسيقى �ملطبوعة*2213*2211
نشر 	سائط �إلعال4 �ملسّجلة*2213*2213
معاجلة 	طلي �ملعا^9؛ باستثناB �خلدما< �ل= تؤfّ̂ !ثناB �نتظاQ �لعميل2892*2892
�خلدما< �ل= تؤfّ̂ !ثناB �نتظاQ �لعميل، حفر �ملعا^9*5260*2892
صنع �ال< Mنتا� �ملنسوجا< 	�مللبوسا< 	�جللو^*29262926
صنع �ال< لبثق !	 سحب !	 نسج !	 ُصنع !	 قطع مو�^ نسجية �صطناعية من !ليا� !	 مو�^ !	 غز�*2926*2929
2929*2929Hمتخّصصة �لغر fُصنع �ال< !خر

جتا�7 �جلملة �لتجزئة؛ 2صال0 �ملركبا* .�* �ملحركا* �لد��جا* �لنا�ية �لسلع �لشخصية �ُألسرية  - 9�:
�لبيع باجلملة للحو�سيب 	�ملعّد�< �لطرفية للحو�سيب �ل��vيا<5151*5150
�لبيع باجلملة لألجز�B 	�ملعّد�< �إللكتر	نية5152*5150
5150*5159fإلمد�^�< �ألخر�	ملعّد�< �	لبيع باجلملة لآلال< �
�لبيع بالتجزئة للسلع �ملستعملة F �ملتاجر5240*5240
¬ا� �لرهونا<*6592*5240
Mصال� �لسلع �لشخصية 	�ملنـزلية*52605260



١٩٦

�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

�لنشا"�لتنقيح ٣ - �١لتنقيح ٣

�لنقل �لتخزين �التصاال* طا� - 
خدما< �التصاال< �لسلكية 	�لالسلكية*64206420
65926592*fملمنوحة �ألخر� H	شكا� �لقر!

�ألنشطة �لعقا�ية �إلCا�ية �نشطة �ملشا�يع �لتجا�ية  - Fكا
نشر �ل��vيا<7221*7220
توفR �ل��vيا< 	تقدمي �خلOv �الستشاQية بشأmا، باستثناB نشر �ل��vيا<7229*7220
7494*7494*fألنشطة �لفوتوغر�فية �ألخر�
ماكينا< �لتصوير �ل= تعمل بالنقو^*9309*7494
�لتصوير بامليكر	فيلم*7494*7499
�ألنشطة �ألخرf �ملتعلقة باملشاQيع �لتجاQية غR �ملصّنفة F موضع �خر، باستثناB �لتصوير �مليكر	فيلم7499*7499

�لتعليم ميم - 
�لتعليم �البتد�ئي*80108010
تعليم �لكباQ، �ملستوf �البتد�ئي*8010*8090
�لتعليم �لثانو[ �لعا4*80218021
تعليم �لكباQ، �ملستوf �لثانو[ �لعا4*8021*8090
�لتعليم �لثانو[ �لتق¯ 	�مله¯*80228022
تعليم �لكباQ، �ملستوf �لثانو[ �لتق¯ 	�مله¯*8022*8090
تعليم �لكباQ 	غsR من �لتعليم، باستثناB تعليم �لكباQ على �ملستوf �البتد�ئي 	�ملستوf �لثانو[8090*8090

�لصحة �لعمل �الجتماعي  - Iنو
مشر	5 ”	جبا< على عجال<“5520*8532
!نشطة �لعمل �الجتماعي �ألخرf ^	9 توفR �إلقامة8532*8532

Jلشخصية �ألخر��نشطة �خلدما* �ملجتمعية �الجتماعية  سني - 
Mنتا� 	تو�يع �ألفال4 �لسينمائية 	!فال4 �لفيديو*92119211
�ألنشطة �لرياضية*92419241
�ستديوها< تسجيل �لصو<*9211*9249
!نشطة صيد �أل�ا� ألغر�H �لترفيه 	!نشطة �خلدما< �n< �لصلة*9241*9249
9249*9249fألنشطة �لترفيهية �ألخر�
خدما< !جهزO ��اتف �ل= تعمل بالنقو^*6420*9309
!نشطة �خلدما< �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*9309*9309

Jفئا* �خر
O^موجو Rصيد �أل�ا� 9600غ	عة �Qملوّحد، مثل �لز� �	من �لتصنيف �لصناعي �لد fبو�� !خر! F ،tألنشطة ، جزئي� sهذ �Qيتّعني !9 ُتد)

	�لتشييد، 	غn Rلك، مع تقسيمها بنسب تقديرية)
O^موجو R9700غ(ملوّحد، �لتنقيح ٣� �	لتصنيف �لصناعي �لد� F مشمولة Rألنشطة غ� sهذ)



١٩٧

جد�	� �لتناظر

�لتناظر بني �لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١،  جيم - 
	�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ (مكّثف)

هذ� �جلد	� ال يبّين سوf فئا< �لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد �ل= تأثر< بالتغي�R< �ل= !جريت   - ٢٠٥
F �لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتقنيح ٣ - ١. 	�لفئا< غR �ملدQجة �يعها �ا نفس �ملجا� 	�لرمز F �لتصنيفني. 

	�لعالمة (*) �ملوضوعة ¤انب Qمز �لتصنيف تشUM R !9 جز�Bً فقط من �لفئة له عالقة ֲדذ� �الQتباK �خلا£.

�لنشا"�لتنقيح �٣لتنقيح ٣ - ١

�لز��عة �لصيد �حلر�جة �لف - 
��Qعة �ُخلضر، 	منتجا< �لبستنة �ملتخّصصة، 	منتجا< �ملشاتل باستثناB �لزيتو9*01120112
��Qعة �لزيتو9*0112*0113
��Qعة �لفو�كه 	�جلو�يا< 	�ملحاصيل �ل= ُتستخر� منها �ملشر	با< 	�لتو�بل، باستثناB �لزيتو01139*0113
�ع �لثماQ �للبّية !	 �جلو�يا<*0113*0113
�خلدما< �لز�Qعية 	خدما< تربية �حليو� ،9	MنشاB �حلظائر حليو�نا< �ملزQعة، باستثناB حظائر �حليو�نا< �ملدلّلة*01400140
�حلر�جة 	!نشطة قطع �ألخشا�؛ �ع منتجا< �حلر�جة، باستثناB �لفطر !	 �لكمأ !	 �لثماQ �للبّية !	 �جلو�يا<*02000200

صيد �أل�ا� با� - 
صيد �أل�ا�*05010500
مز�5Q �أل�ا�*05020500

�لصناعا* �لتحويلية  - "�#
جتهيز 	حفظ �لفو�كه 	�خلضر�	�<1513*1513
حتميص �جلو�يا<*1549*1513
ُصنع منتجا< �ألغذية �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر؛ باستثناB حتميص �جلو�يا<*15491549
Mمتا4 جتهيز �ملنسوجا<*17121712
نشر �لكتب 	�لنشر�< 	�خلر�ئط 	ما n UMلك*22112211
نشر �ملوسيقى �ملطبوعة*2211*2213
نشر 	سائط �إلعال4 �ملسّجلة*2213*2213
معاجلة 	طلي �ملعا^9؛ ��ندسة �مليكانيكية �لعامة نظQ Rسم !	 على !سا� عقد*28922892
صنع �ال< Mنتا� �ملنسوجا< 	�مللبوسا< 	�جللو^2926*2926
صنع �ال< لبثق !	 سحب !	 نسج !	 صنع !	 قطع مو�^ نسجية �صطناعية من !ليا� !	 مو�^ !	 غز�*2929*2926
29292929*Hمتخصصة �لغر fصنع �ال< !خر

جتا�7 �جلملة �لتجزئة؛ 2صال0 �ملركبا* .�* �ملحركا* �لد��جا* �لنا�ية، �لسلع �لشخصية �ملنـزلية  - 9�:
�لبيع باجلملة للحو�سيب 	�ملعد�< �لطرفية للحو�سيب 	�ل��vيا<*51515150
�لبيع باجلملة لألجز�B 	�ملعّد�< �إللكتر	نية*51525150
51595150*fإلمد�^�< �ألخر�	ملعّد�< �	لبيع باجلملة لآلال< �
�لبيع بالتجزئة للسلع �ملستعملة F �ملتاجر*52405240
تقدمي �خلدما< !ثناB �نتظاQ �لعميل، طبع �ملنسوجا<*1712*5260
تقدمي �خلدما< !ثناB �نتظاQ �لعميل، حفر �ملعا^9*2892*5260
Mصال� �لسلع �لشخصية 	�ملنـزلية5260*5260
�ملطاعم 	�حلانا< 	�ملقاصف5520*5520
مشر	5 ”	جبا< على عجال<“*55208532



١٩٨

�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

�لنشا"�لتنقيح �٣لتنقيح ٣ - ١

�لنقل �لتخزين �التصاال* طا� - 
خدما< �التصاال< �لسلكية 	�لالسلكية6420*6420
خدما< ��اتف �لذ[ يعمل بالنقو^*9309*6420

�لوساطة �ملالية يا� - 
¬ا� �لرهونا<*5240*6592
6592*6592fملمنوحة �ألخر� H	شكا� �لقر!

�ألنشطة �لعقا�ية �إلCا�ية �نشطة �ملشا�يع �لتجا�ية  - Fكا
نشر �ل��vيا<*72217220
توفR �ل��vيا< 	تقدمي �خلOv �الستشاQية بشأmا، باستثناB نشر �ل��vيا<*72297220
7494*7494*fألنشطة �لفوتوغر�فية �ألخر�
�لتصوير بامليكر	فيلم*7499*7494
�ألنشطة �ألخرf �ملتعلقة باملشاQيع �لتجاQية غR �ملصّنفة F موضع �خر، باستثناB �لتصوير بامليكر	فيلم*74997499

�لتعليم ميم - 
�لتعليم �البتد�ئي8010*8010
تعليم �لكباQ، �ملستوf �البتد�ئي*8090*8010
�لتعليم �لثانو[ �لعا80214*8021
تعليم �لكباQ، �ملستوf �لثانو[ �لعا4*8090*8021
�لتعليم �لثانو[ �لتق¯ 	�مله¯8022*8022
تعليم �لكباQ، �ملستوf �لثانو[ �لتق¯ 	�مله¯*8090*8022
تعليم �لكباQ 	!نو�5 �لتعليم �ألخرf؛ باستثناB تعليم �لكباQ على �ملستوf �البتد�ئي 	�ملستوf �لثانو[*80908090

�لصحة �لعمل �الجتماعي  - Iنو
!نشطة �لعمل �الجتماعي �ألخرf بد	9 توفR �إلقامة*85328532

Jلشخصية �ألخر��نشطة �خلدما* �ملجتمعية �الجتماعية  سني - 
Mنتا� 	تو�يع �ألفال4 �لسينمائية 	!فال4 �لفيديو9211*9211
�ستديوها< تسجيل �لصو<*9249*9211
�ألنشطة �لرياضية9241*9241
!نشطة صيد �أل�ا� ألغر�H �لترفيه 	!نشطة �خلدما< �n< �لصلة*9249*9241
92499249*fألنشطة �لترفيهية �ألخر�
MنشاB حظائر �حليو�نا< �ملدلّلة*0140*9309
�ال< �لتصوير �ل= تعمل بالنقو^*7494*9309
!نشطة �خلدما< �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*9309*9309

�نشطة �ألسر �ملعيشية �خلاصة �لW تستخدV �فر�#� �نشطة �إلنتاU غS �ملمّيز7 لألسر �ملعيشية �خلاصة عني - 
9600O^موجو Rصيد �أل�ا� غ	عة �Qملوّحد، مثل �لز� �	من �لتصنيف �لصناعي �لد fبو�� !خر! F ،tألنشطة، جزئي� sهذ �Qيتعّين !9 ُتد)

	�لتشييد 	غn Rلك، مع تقسيمها بنسب تقديرية)
9700O^موجو Rغ(لوّحد، �لتنقيح ٣� �	لتصنيف �لصناعي �لد� F مشمولة Rألنشطة غ� sهذ)



١٩٩

جد�	� �لتناظر

�لتناظر بني �لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٢،   - ��^
	�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

هذ� �جلد	� يبّين �لتناظر �لكامل بني �لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٢، 	�لتصنيف �لصناعي   - ٢٠٦
�لد	� �ملوّحد �لتنقيح ٣ - ١. 	�لعالمة (*) �ملوضوعة ¤انب Qمز �لتصنيف تشــــUM R !9 جز�Bً فقط من �لفئة له عالقة 

ֲדذ� �الQتباK �ملعّين.

�لنشا"�لتنقيح ٣ - �١لتنقيح ٢

�لز��عة �لصيد �حلر�جة صيد �أل�ا�  - ١
�لز��عة �ملنتجا* �حليو�نية1110
��Qعة �حلبو� 	�ملحاصيل �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر0111*1110
��Qعة �خلضر، 	منتجا< �لبستنة �ملتخصصة، 	منتجا< �ملشاتل*0112*1110
��Qعة �لفو�كه 	�جلو�يا< 	�ملحاصيل �ل= ُتستخر� منها �ملشر	با< 	�لتو�بل0113*1110
تربية �ملاشية 	�لضأ9 	�ملاعز 	�خليو� 	�لبغا� 	�لنغا� 	Mنتا� �أللبا01219*1110
تربية �حليو�نا< �ألليفة !	 �لvية �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر (مثل �خلنـزير 	�لد	�جن 	�أل�Qنب)*0122*1110
��Qعة �ملحاصيل مع تربية �حليو�9 (�لز�Qعة �ملختلطة)0130*1110
بستنة �لتزيني*0140*1110
مشاتل �ألشجاQ باستثناB !شجاQ �ألحر��*0200*1110
�نشطة �خلدما* �لز��عية1120
تفريخ �لد	�جن 	تربية ^	^O �لقز نظQ Rسم !	 على !سا� عقد*0122*1120
!نشطة �لز�Qعة 	Qعاية �حليو�9 نظQ Rسم !	 على !سا� عقد*0140*1120
1120*7414*5Qملز�� OQ�^M نشطة!
�لصيد �لقنص تكاثر حيو�نا* �لصيد1130
�لصيد 	�لقنص 	تكاثر حيو�نا< �لصيد*11300150
�حلر�جة1210
�ع �لفطر 	�لكمأ*0112*1210
!نشطة �حلر�جة 	�خلدما< �n< �لصلة*0200*1210
قطع �ألخشا[1220
قطع �ألخشا�*12200200
صيد �أل�ا� _ �ملحيطا* �لسو�حل1301
�لثدييا< �لبحرية*0150*1301
صيد �أل�ا� F �ملحيطا< 	�لسو�حل*0501*1301
صيد �أل�ا� �ألخرJ غS �ملصنفة _ موضع `خر1302
تربية �لضفا^5*0122*1302
صيد �أل�ا� F �ملياs �لد�خلية؛ !نشطة �خلدما< �ملتعلقة بصيد �أل�ا�*0501*1302
!حو�H تفريخ �أل�ا�، !حو�H تربية �أل�ا�؛ !نشطة �خلدما< �ملتعلقة بتربية �ملائيا<*13020502

�لتعدين �ستغال" �ملحاجر  - ٢
تعدين �لفحم2100
تعدين �ألنثر�سيت 	تكتيله*1010*2100
تعدين �لليغنيت 	تكتيله*1020*2100
�لغا: �لطبيعي2200 Vلنفط �خلا� U2نتا
حتويل �لفحم UM غا� F �ملوقع*1010*2200



٢٠٠

�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

�لنشا"�لتنقيح ٣ - �١لتنقيح ٢

�لز��عة �لصيد �حلر�جة صيد �أل�ا�  - ١
�لز��عة �ملنتجا* �حليو�نية1110
��Qعة �حلبو� 	�ملحاصيل �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر0111*1110
��Qعة �خلضر، 	منتجا< �لبستنة �ملتخصصة، 	منتجا< �ملشاتل*0112*1110
��Qعة �لفو�كه 	�جلو�يا< 	�ملحاصيل �ل= ُتستخر� منها �ملشر	با< 	�لتو�بل0113*1110
تربية �ملاشية 	�لضأ9 	�ملاعز 	�خليو� 	�لبغا� 	�لنغا� 	Mنتا� �أللبا01219*1110
تربية �حليو�نا< �ألليفة !	 �لvية �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر (مثل �خلنـزير 	�لد	�جن 	�أل�Qنب)*0122*1110
��Qعة �ملحاصيل مع تربية �حليو�9 (�لز�Qعة �ملختلطة)0130*1110
بستنة �لتزيني*0140*1110
مشاتل �ألشجاQ باستثناB !شجاQ �ألحر��*0200*1110
�نشطة �خلدما* �لز��عية1120
تفريخ �لد	�جن 	تربية ^	^O �لقز نظQ Rسم !	 على !سا� عقد*0122*1120
!نشطة �لز�Qعة 	Qعاية �حليو�9 نظQ Rسم !	 على !سا� عقد*0140*1120
1120*7414*5Qملز�� OQ�^M نشطة!
�لصيد �لقنص تكاثر حيو�نا* �لصيد1130
�لصيد 	�لقنص 	تكاثر حيو�نا< �لصيد*11300150
�حلر�جة1210
�ع �لفطر 	�لكمأ*0112*1210
!نشطة �حلر�جة 	�خلدما< �n< �لصلة*0200*1210
قطع �ألخشا[1220
قطع �ألخشا�*12200200
صيد �أل�ا� _ �ملحيطا* �لسو�حل1301
�لثدييا< �لبحرية*0150*1301
صيد �أل�ا� F �ملحيطا< 	�لسو�حل*0501*1301
صيد �أل�ا� �ألخرJ غS �ملصنفة _ موضع `خر1302
تربية �لضفا^5*0122*1302
صيد �أل�ا� F �ملياs �لد�خلية؛ !نشطة �خلدما< �ملتعلقة بصيد �أل�ا�*0501*1302
!حو�H تفريخ �أل�ا�، !حو�H تربية �أل�ا�؛ !نشطة �خلدما< �ملتعلقة بتربية �ملائيا<*13020502

�لتعدين �ستغال" �ملحاجر  - ٢
تعدين �لفحم2100
تعدين �ألنثر�سيت 	تكتيله*1010*2100
تعدين �لليغنيت 	تكتيله*1020*2100
�لغا: �لطبيعي2200 Vلنفط �خلا� U2نتا
حتويل �لفحم UM غا� F �ملوقع*1010*2200
�ستخر�� �لنفط �خلا4 	�لغا� �لطبيعي1110*2200
تعدين �كا:�* �حلديد2301
تعدين Qكا��< �حلديد23011310
تعدين �لركا:�* غS �حلديدية2302
تعدين Qكا��< �ليو�Qنيو4 	�لثوQيو12004*2302



٢٠١

جد�	� �لتناظر

�لنشا"�لتنقيح ٣ - �١لتنقيح ٢

تعدين �لركا��< غR �حلديدية باستثناQ Bكا��< �ليو�Qنيو4 	�لثوQيو13204*2302
�ستخر�U �ألحجا� �ستغال" ُحفر �لطفل �لرما"2901
�ســــتخر�� �ألحجــــاQ للبنــــاB !	 �لُنُصــــب �لتذكاQيــــة؛ 	تعديــــن �خلــــز� !	 �لطفل �حلــــر�Q[، 	�لطباشــــR، 	�لد	لوميت؛ *1410*2901

	�لرمل، 	�حلصى
2901*1429*Qتعدين �لفلسبا
�ستخر�U �ملعا#I �لكيميائية �أل�د29027
29021421Oأل�د�	ستخر�� �ملعا^9 �لكيميائية �
�ستخر�U �مللح2903
�ستخر�� �مللح29031422
�نشطة تعدين �ستغال" gاجر �خرJ غS مصّنفة _ موضع `خر2909
تعدين �ُخلث 	تكتيله*1030*2909
تعدين �جلبس، 	�الmيدQيت*1410*2909
تعدين 	�ســــتخر�� !حجاQ �ألسبســــتو� 	�مليكا 	�لكو�Qتز 	�ألحجاQ �لكرمية 	�ملو�^ �حلاّكة 	�ألسفلت 	�لقطر�9 	�ملعا^9 *1429*2909

�لالفلزية �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر
�لصناعة �لتحويلية  - ٣

3111Vحفظ �للحو�جلز��7، 2عد�# 
�جلــــز�M ،OQعد�^ 	حفظ �للحو4 مبا n Fلك �لســــجق، �لدهو9 �حليو�نيــــة �لصاحلة لألكل، !نو�5 �لدقيق 	�جلريش، �ملنتجا< *1511*3111

�لفرعية (�جللو^ 	�لعظا4 	ما n UMلك)
صناعة �لشوQبة �ملحتوية على حلو4*1549*3111
3112Iصناعة منتجا* �أللبا
صناعة منتجا< �أللبا311215209
3113*�تعليب حفظ �لفو�كه �خلضر
تعليب 	حفظ �لفو�كه 	�خلضر	�< (باستثناB �لشوQبة)*1513*3113
صناعة شوQبة �خلضر	�< 	�لفاكهة*1549*3113
تعليب حفظ جتهيز �أل�ا� �لقشريا* �ألطعمة �ملماثلة3114
تعليب 	حفظ 	جتهيز �أل�ا� 	�لقشريا< 	�ألطعمة �ملماثلة (باستثناB �لشوQبة)*1512*3114
3114*1549*Oألصنا� �لفريد�	ألطعمة �لبحرية �	بة من �أل�ا� Qصناعة !نو�5 �لشو
ُصنع �لزيو* �لدهوI �لنباتية �حليو�نية3115
جتهيز �لزيو< 	�لدهو9 غR �لصاحلة لألكل*1511*3115
Mنتا� مسحو� �لسمك*1512*3115
ُصنع �لزيو< 	�لدهو9 �لنباتية 	�حليو�نية1514*3115
ُصنع �جلريش، قو�لب �خلضر	�<، �جلو�يا<*1532*3115
منتجا* طو�حني �حلبو[3116
^قيق 	جريش �لبطاطس*1513*3116
3116*1531*Q<؛ ُصنع !طعمة �إلفطا�	؛ طحن �خلضر�Qطحن �حلبو�: �لدقيق، �جلريش، �حلبو� �لغذ�ئية؛ طحن �أل
3116*1532*Oملّند�� OQُصنع �لتبيوكه؛ طحن �لذ
ُصنع منتجا* �ملخابز3117
ُصنع منتجا< �ملخابز (�خلبز، �ملعجنا<، 	غn Rلك)1541*3117
ُصنع �ملكر	نة 	�لرشته 	�لُكسُكسي 	�ملنتجا< �لنشوية �ملماثلة*1544*3117



٢٠٢

�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

�لنشا"�لتنقيح ٣ - �١لتنقيح ٢

معامل مصا_ �لسكر3118
معامل 	مصاF �لسكر*31181542
�لشوكوالتة �حللويا* �لسكرية3119 ُصنع �لكاكا
حتميص �جلو�يا<*1513*3119
ُصنع �لكاكا	 	�لشوكوالتة 	�حللويا< �لسكرية*1543*3119
ُصنع منتجا* �ألغذية �ألخرJ غS �ملصّنفة _ موضع `خر3121
جتهيز �لفو�كه 	�خلضر	�< �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر (مثل �لفاصوليا �ملحّمصة 	سكر �لعنب 	مستخرجا< �لعصائر)*1513*3121
ُصنع منتجا< �لنشاB غR �ملصّنفة F موضع �خر*1532*3121
Mنتا� ُسّكر �لقيقب، �لسكر �ملنقلب، 	!نو�5 �لسكر �ألخرf ·ال� ُسّكر �لقصب !	 ُسّكر �لبنجر*1542*3121
ُصنع كرمية حلوf �خلطمي*31211543
ُصنع منتجا< غذ�ئية سهلة �الستخد�4 من �لعجائن*31211544
ُصنع �لّنب 	بد�ئل �لّنب، �لشا[، �لتو�بل، �لبهاQ، �خلل، �خلمOR، منتجا< �لبيض*1549*3121
تكرير ملح �لطعا4*2429*3121
ُصنع �ألعالF �حليو�نية �ملحّضر31227
Nلفا< طحن �حلبو�*1531*3122
3122*1533Oُصنع �ألعال� �حليو�نية �ملحّضر
تقطS �ملشربا* �لرحية تكريرها خلطها3131
31311551OّمرN ^نتا� �لكحو� �ألثيلي من مو�M ،خلطها	تكريرها 	حية 	با< �لر	ملشر� Rتقط
صناعا* �لنبيذ3132
ُصنع �لنبيذ31321552
�ملشربا* �لكحولية �ملشّتقة من �مللط (�لشعS �لناشط) �مللط3133
ُصنع �ملشر	با< �لكحولية �ملشّتقة من �مللط (�لشعR �لناشط) 	ُصنع �مللط31331553
صناعا* �ملشربا* �ملرطبة (غS �لكحولية)، �ملياs �لغا:ية3134
ُصنع �ملشر	با< �ملرطبة (غR �لكحولية)، Mنتا� �ملياs �ملعدنية31341554
صناعا* �لتبغ3140
صنع منتجا< �لتبغ31401600
غز" �ملنسوجا* نسجها 2متاV جتهيزها3211
حلج �لقطن*0140*3211
حتضR 	غز� �ألليا� �لنسجية؛ نسج �ملنسوجا<1711*3211
Mمتا4 جتهيز �ملنسوجا<1712*3211
ُصنع شر�ئط !قمشة، ضفائر، ُتّل*1729*3211
3211*2430*(Oنسج !ليا� �صطناعية مشتر�	غز� ) تركيبـية >�Rمة من شع	vم Kصنع خيو
ُصنع خيوK مv	مة من �ألليا� �لزجاجية*2610*3211
تقدمي �خلدما< !ثناB �نتظاQ �لعميل، مثل طباعة �ملنسوجا<*5260*3211
صنع �لسلع �لنسجية �جلاهز7، باستثنا� �أللبسة3212
ُصنع �لسلع �لنسجية �جلاهزO، باستثناB �أللبسة*1721*3212
ُصنع �لسلع �لنسجية �للد�ئنية �ملركبة، باستثناB �أللبسة (مثل �حلقائب 	�لتجهيز�< �ملنـزلية)*2520*3212
مصانع �لتريكو3213
ُصنع !قمشة 	!صنا� �لتريكو 	�لكر	شيه32131730
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ُصنع �لُبُسط �لسجاجيد3214
ُصنع �لُبُسط 	�لسجاجيد1722*3214
ُصنع �خليز9�Q �ملنسو� !	 �ألغطية �ألQضية �ملصنوعة من �لّقش2029*3214
صناعا* �لقلوx (�حلبا" �لغليظة) �حلبا" �خليط �ملّصيص3215
ُصنع �لقلو� (�حلبا� �لغليظة) 	�حلبا� 	�خليط �ملصيص 	�لشبا�32151723
ُصنع منسوجا* �خرJ غS مصّنفة _ موضع `خر3219
ُصنع �ألقمشــــة لألغر�H �لصناعية، 	�لفتائل 	�ألنســــجة �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر (مثل �للبا^، �ألقمشــــة �ملطلية *1729*3219

(Bملرّققة، مالبس عما� �لطال� 	!
ُصنع �لفر�B �الصطناعي 	شعر �حلصا9*1820*3219
ُصنع �للينوليو4 	!غطية �ألQضيا< �n< �لسطح �لصلد*3699*3219
Mعا^O تد	ير �ألليا� �لنسجية*3720*3219
ُصنع �أللبسة باستثنا� �ألحذية3220
ُصنع �أللبسة، باستثناB �أللبسة �لفر�ئية*1810*3220
3220*1820*Bكشه من �لفر�Q�	 تو�بغ	ُصنع !لبسة 
#باغة جتهيز �جللو3231#
^باغة 	ִדيئة �جللو^32311911
صناعا* ִדيئة صباغة �لفر��3232
32321820*Bصباغة �لفر�	صناعا< ִדيئة 
ُصنع منتجا* �جللو#، بد�ئل �جللو#، باستثنا� �ألحذية �أللبسة3233
ُصنع حقائب �ألمتعة، 	حقائب �ليد، 	ما شابه nلك، 	�لسر	�، 	�ألعّنة*1912*3233
ُصنع �لسياK 	�لسياK �لقصOR لركو� �خليل*3699*3233
ُصنع �ألحذية، باستثنا� �حذية �ملطاz �ملفلكن � �ملقولب � �ألحذية �للد�ئنية3240
ُصنع �ألحذية باستثناB !حذية �ملطاK �ملفلكن !	 �ملقولب !	 �ألحذية �للد�ئنية*1920*3240
ُصنع �لقو�مط 	�ألبزميا< لألحذية*2899*3240
3311Jمعامل �ألخشا[ �ألخر�ملناشر �ملساحج 
نشــــر 	سحج �خلشــــب، مبا n Fلك �ملنتجا< �لفرعية؛ ُصنع �ألQضيا< �خلشبية غR �ملجّمعة 	عو�HQ �لسكك �حلديدية؛ *2010*3311

حفظ �خلشب
ُصنع قشرO �خلشب، �أللو��، �خلشب �ملصّفح، �خلشب �لرقائقي، �أللو�� �حلبيبية*2021*3311
ُصنع مصنوعا< �لنجاOQ 	�ألشغا� �خلشبية للمبا�2022*3311
ُصنع منتجا< �ل�vميل �خلشبية*2023*3311
33127Sملنتوجا* �خليـز��نية �لصغ�ُصنع �ألعية �خلشبية �خليـز��نية 
3312*2023*fعية �خلشبية �ألخر	أل�	ألسطو�نية �	ميلية vعية �ل	أل�	صنا^يق �لشحن 	ُصنع �لصنا^يق 
ُصنع مو�^ �لضفر، �لسال� 	غRها من �ألصنا� �خليـز�Qنية، مو�^ �لضفر*2029*3312
ُصنع �ملنتجا* �خلشبية �لفلينية �ألخرJ غS �ملصّنفة _ موضع `خر3319
ُصنع �ألحذية من �خلشب كلّية*1920*3319
ُصنع �ألQضيا< �خلشبية، نشاOQ �خلشب*2010*3319
جتهيز �لفلني؛ صنع �ملنتجا< �لفلينية، �لســــلع �خلشــــبية �لصغOR مثل �لُعد^، �أل^	�< �ملنـزلية، �لزينا<، �لعلب، �لصنا^يق، *2029*3319

�ألصنا� �خلشبية �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر
ُصنع صنا^يق ^فن �ملوتى33193699



٢٠٤

�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

�لنشا"�لتنقيح ٣ - �١لتنقيح ٢

3320Iلتركيبا*، باستثنا� �ملصنوعة �ساس| من �ملعد�ُصنع �ألثا{ 
ُصنع ستائر 	ُظُلل �لشبابيك من �ألقمشة*1721*3320
3320*2029*(HQلقائمة على �أل� Rقطع �ألثا� غ) ستائر �لشبابيك	ُصنع �لتجهيز�< من �خلشب، مثل مشاجب �ملعاطف 
ُصنع �ألثا� 	�لتركيبا<، باستثناB �للد�ئنية !	 �ملعدنية*3610*3320
�ملناظر 	�ملؤثر�< �ملسرحية*3699*3320
3411Jلو�~ �ملقّو�ُصنع عجائن �لو�~ �لو�~ 
3411*2021*fألخر� B!لو�� �لبنا	ُصنع �أللو�� �لليفية 
3411*2101*fملقّو� �Qلو�	 �Qلو�	 �Qُصنع عجائن �لو
3411*2102*fملقّو� �Qلو� 	ملّضلع !� �Qُصنع �لو
ُصنع 	�Q �ألسبستو�*2699*3411
3412Jلو�~ �ملقّو�ُصنع �لعلب �لصنا#يق من �لو�~ 
3412*2102*fملقّو� �Qلو�	 �Qلصنا^يق من �لو�	ُصنع �لعلب 
ُصنع !صنا� بني �لو�Q 	�لو�Q �ملقّوf �ملستخدF 4 �إلنشا�B<، مثل �لبكر�<، 	�ألصنا� �ملخر	طية �لشكل، 	�لقلو� 	�لبوبينا<*2109*3412
ُصنع مو�# �خرJ من عجائن �لو�~ �لو�~ �لو�~ �ملقّوJ، غS مصّنفة _ موضع `خر3419
3419*1920*�Qصنع !حذية من �لو
صنع �لو�Q 	�لو�Q �ملقّوf �ملغّطى 	�مللّمع 	�ملصّمغ 	�ملرّقق ”بعيدj عن �آلال<“*2101*3419
صنع !صنا� من �لو�Q 	�لو�Q �ملقوf مثل �ألطبا�، �أل^	�< �ملنـزلية، �لقرطاسية، �لفوK، مو�^ �لتجميل، قو�لب �لترشيح*2109*3419
�لطباعة �لنشر �لصناعا* �ملرتبطة ֲדما3420
�لطباعة !	 �لطباعة �لباO�Q للقرطاسية 	�لبطاقا<*2109*3420
3420*2211fألخر� >�Qملنشو�	لكتب �ملوسيقية �	لنشر�< �	نشر �لكتب 
نشر �لصحف 	�ليوميا< 	�لد	Qيا<2212*3420
نشر �ملوسيقى �ملطبوعة*2213*3420
!نو�5 �لنشر �ألخرf (�لصوQ، �لنقو«، �لبطاقا< �لvيدية، جد�	� �ملو�عيد، �لنما�n، �مللصقا<، �ستنسا� �ألعما� �لفنية، 2219*3420

	غn Rلك)
�لطباعة (�لد	Qيا<، �لكتب، �خلر�ئط، �ملوســــيقى، �مللصقا<، �لكتالوجا<، �لطو�بع، �لعملة) حلسا� �لناشرين 	�ملنتجني *2221*3420

fجها< !خر	حلكومة �	
!نشطة �خلدما< �ملتصلة بالطباعة (تغليف �لكتب، Mنتا� �حلر	�، 	�أللو��، 	غn Rلك)2222*3420
صنع �ملو�# �لكيميائية �ألساسية باستثنا� �أل�د35117
جتهيز �لوقو^ �لنو	[2330*3511
ُصنع �ملو�^ �لكيميائية �ألساسية باستثناB �أل�دO 	�ملركبا< �آل�	تية2411*3511
ُصنع منتجا< صناعة �أل�دO �آل�	تية (�ض �لنيتريك، �ألمونيا، نتر�< �لبوتاسيو4، �ليوQيا)*2412*3511
ُصنع �لكربو9 �لنشط، مستحضر�< منع �لتجمد؛ �ملو�^ �لكيميائية لالستخد�4 �لصناعي 	�ملعملي*2429*3511
ُصنع �أل�د7 مبيد�* �آلفا*3512
3512*2412*Oملُعّقد�	ملُرّكبة �	ملخلوطة �	لبوتاسية �لصرفة �	لفوسفاتية � Oُصنع �أل�د
ُصنع مبيد�< �آلفا< 	غn Rلك من �ملنتجا< �لكيميائية �لز�Qعية2421*3512
3513Uالصطناعية باستثنا� �لزجا� Fألليا�ُصنع �لر�تنجا* �لتركيبـية، �ملو�# �للد�ئنية، 
ُصنع �للد�ئن بأشكا�ا �ألّ	لية 	ُصنع �ملطاK �لتركيبـي2413*3513
ُصنع �ملشاقة �لشعRية !	 �ألليا� �لتيلية �الصطناعية، باستثناB �لزجا�*2430*3513
ُصنع منتجا< �ملطاK �لتركيبـي بأشكا�ا �ألساسية: صفائح، قضبا9، !نابيب، 	غn Rلك*2519*3513
ُصنع منتجا< �للد�ئن بأشكا�ا �ألساسية: صفائح، قضبا9، !نابيب، 	غn Rلك*2520*3513
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ُصنع �لدهانا*، �لو�نيشا*، طال��* �لّلك3521
ُصنع �لدهانا<، 	�لوQنيشا<، 	طال�B< �لّلك*2422*3521
�أل#ية3522 Sُصنع �لعقاق
ُصنع �لعقاقR 	�أل^	ية*2423*3522
3523Jمستحضر�* �لتزيني �ألخرمستحضر�* �لتنظيف �لعطو� مستحضر�* �لتجميل  Iصنع �لصابو
35232424*fمستحضر�< �لتزيني �ألخر	مستحضر�< �لتجميل 	 Qلعطو�	مستحضر�< �لتنظيف 	ُصنع �لصابو9 
ُصنع �ملنتجا* �لكيميائية �ألخرJ غS �ُملصّنفة _ موضع `خر3529
ُصنع حv �لطباعة*2422*3529
ُصنع مو�^ تلميع �ألثا� 	�ملعا^9، 	غn Rلك؛ �لشمع؛ �ملستحضر�< �ملزيلة للر�ئحة*2424*3529
صنع حv �لكتابة 	�لرسم؛ منتجا< �جليالتني؛ �ملنتجا< �لفوتوكيميائية، �لشر�ئح، �ألفال4؛ �ألفال4 �حلّساسة غR �ملعّرضة، *2429*3529

	سائط �لتسجيل غR �ملسّجلة
3529*2927*ORلذخ�	ُصنع �ملتفجر�< 
ُصنع �لشمو5 	�لثقا�*3699*3529
مصا_ �لنفط3530
مصاF �لنفط*2320*3530
ُصنع منتجا* متنوعة من �لنفط �لفحم3540
3540*1010*fمن فحم ُيشتر 	موقع �لتعدين ! F ُصنع قو�لب �لفحم �لصلد
3540*1020*fمن فحم ُيشتر 	موقع �لتعدين ! F ُصنع قو�لب �لليغنيت
ُصنع منتجا< !فر�9 �لكو�*2310*3540
3540*2320*Oلنفط من مو�^ ُمشتر�� Fُصنع منتجا< مصا
صنع منتجا< �ألسفلت*2699*3540
ُصنع بالQ! Kضيا< من �ألسفلت*3699*3540
صناعة �إلطا��* �ألنابيب �لد�خلية3551
ُصنع �إلطا�Q< 	�ألنابيب �لد�خلية �ملطاطية؛ جتديد �ألسطح �خلاQجية لألنابيب �ملطاطية*2511*3551
ُصنع مو�^ Mصال� �ألنابيب �لد�خلية*2519*3551
ُصنع �ملنتجا* �ملطاطية �ألخرJ غS �ُملصّنفة _ موضع `خر3559
ُصنع �ألحذية بشكل !ساسي من �ملطاK �ملفلكن !	 �ملقولب*1920*3559
ُصنع �أل�نت �ملطاطي*2429*3559
ُصنع منتجا< !خرf تامة �لتجهيز !	 شبه �ّهزO غR مصّنفة F موضع �خر من �ملطاK �لطبيعي !	 �لتركيبـي (مثل �ألصنا� *2519*3559

�لصناعية 	�لصيدلية 	�ألصنا� �ملتعلقة باأللبسة)
3559*3140*Kيا< من �ملطاQلك، للبطاn Rغ	صنا^يق، 	 B!جز�	عية 	!	صنع فو�صل 
صنع �ألطو�� �لقابلة للنفخ (مطاطية)*3511*3559
صنع �لقو��Q �لقابلة للنفخ (مطاطية)*3512*3559
ُصنع �لُلعب �ملطاطية*3694*3559
3559*3720*Kير �ملطا	تد O^عاM
ُصنع �ملنتجا* �للد�ئنية �ألخرJ غS �ملصّنفة _ موضع `خر3560
ُصنع �ألحذية �للد�ئنية*1920*3560
ُصنع !سطو�نا< �لفونوغر�� غR �ملسّجلة*2429*3560
صنع !صنا� لد�ئنية !خرf غR مّصنفة F موضع �خر (!^	�< �ملائدO، �لبالK، قطع �ملبا�، 	غn Rلك)*2520*3560
ُصنع فو�صل 	!	عية 	!جز�B 	صنا^يق، 	غn Rلك، للبطاQيا< من �للد�ئن*3140*3560
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3560*3430*>�Qمانعا< �صطد�4 لد�ئنية للسيا	ُصنع شبكا< 
ُصنع �ألثا� �للد�ئ¯*3610*3560
ُصنع قنينا< عا�لة، 	سد�^�< قنينا< عا�لة من �للد�ئن*3699*3560
Mعا^O تد	ير �ملو�^ �للد�ئنية �ملستعملة*3720*3560
ُصنع �لفخا� �لصي� �أل#�* �لفخا�ية3610
صنع �ملنتجا< �خلزفية غR �إلنشائية غR �حلر�Qية (�لفخاQ 	�لصي¯ 	�أل^	�< �لفخاQية)36102691
�ملنتجا* �لزجاجية3620 Uُصنع �لزجا
ُصنع �لزجا� 	�ملنتجا< �لزجاجية*2610*3620
ُصنع �لتجهيز�< �لزجاجية �لعا�لة*3190*3620
ُصنع �ملنتجا* �لطفلية �إلنشائية3691
ُصنع �ملنتجا< �لطفلية �حلر�Qية*2692*3691
صنع �ملنتجا< �لطفلية 	�خلزفية �إلنشائية غR �حلر�Qية2693*3691
�جلْص3692 Sجل�ُصنع �أل�نت 
ُصنع �أل�نت 	�جلR 	�جلْص2694*3692
ُصنع منتجا* �ملعا#I �لالفلزية �ألخرJ غS �ملصّنفة _ موضع `خر3699
ُصنع قو�لب �خلّث (F غR �ملنجم)*1030*3699
ُصنع �لصو� �لزجاجي*2610*3699
ُصنع �ملنتجا< �حلر�Qية غR �لطفلية*2692*3699
ُصنع �ألصنا� �ملنتجة من �خلرسانة 	�أل�نت 	�جلْص2695*3699
قطع 	تشكيل 	صقل �ألحجاQ (F غR �ملحجر)2696*3699
ُصنع منتجا< �ألسبستو�؛ مو�^ �الحتكا�؛ �ملو�^ �لعا�لة �ملعدنية؛ !حجاQ �لشحذ، �ملنتجا< �حلاكة؛ �ملنتجا< �ملصنوعة *2699*3699

من �مليكا !	 �لغر�فيت !	 �ملو�^ �ملعدنية �ألخرf غR �ملصنفة F موضع �خر
ُصنع �لسبائك �ملعدنية �خلزفية*2720*3699
ُصنع منتجا< �لغر�فيت*3190*3699
ُصنع بالQ! Kفتيا< من �ألسبستو� �لفينيلي*3699*3699
صناعا* �حلديد �لصلب �لقاعدية3710
ُصنع منتجا< �حلديد 	�لصلب �ألّ	لية (باستثناB عمليا< �لتشكيل 	�لسبك)*2710*3710
سبك �حلديد 	�لُصلب2731*3710
تشكيل �حلديد 	�لُصلب بالّطر�*2891*3710
معاجلة �حلديد 	�لصلب 	تشغيلهما �ملتخّصص لقاB !جر !	 على !سا� عقد*2892*3710
ُصنع �لعجال< لعربا< 	قاطر�< �لسكك �حلديدية*3520*3710
3710*3710*O^ساحة �خلر �Qحلديديتني خا� Rملعدنيتني غ� O^خلر�	ير �لنفايا< 	تد O^عاM
�لصناعا* �لقاعدية �لفلزية غS �حلديدية3720
ُصنع �ملنتجا< �ألّ	لية من �لفلز�< �لثمينة 	غR �حلديدية (باستثناB عمليا< �لتشكيل 	�لسبك)*2720*3720
سبك �لفلز�< غR �حلديدية2732*3720
تشكيل �لفلز�< �لثمينة 	غR �حلديدية بالّطر�*2891*3720
معاجلة �لفلز�< �لثمينة 	�لفلز�< غR �حلديدية 	تشغيلها �ملتخّصص لقاB !جر !	 على !سا� عقد*2892*3720
Mعا^O تد	ير �لنفايا< 	�خلر^O �ملعدنية غR �حلديدية*3710*3720
ُصنع �#�* �لقطع �لُعد# �ليدية �أل#�* �ملعدنية �لعامة3811
�لتشكيل باحلد�^O 	�لّطر� �ليد	[ للمنتجا< �ملعدنية*2891*3811
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ُصنع �أل^	�< �ملنـزلية �ملعدنية (�لســــكاكني، !^	�< �ملطبخ، 	غn Rلك)؛ �لُعد^ �ليد	ية للز�Qعة 	�لبســــتنة؛ ُعد^ �لسّباكني *2893*3811
	�لنّجاQين 	�حلر� �ألخرf؛ �ألقفا� 	�أل^	�< �ملعدنية �لعامة

ُصنع !جهزO �ملطبخ �ليد	ية*2899*3811
ُصنع Q	�فع سيا�Q< 	بكر�< 	�ال< Qفع*2915*3811
ُصنع �ال< قّص �ألعشا� �ليد	ية*2921*3811
صنع �أل	عية �ملفرغة*3699*3811
ُصنع �ألثا{ �لتركيبا* من �ملعدI �ساس|3812
ُصنع �لسلع �ملعدنية الستخد�4 �ملكاتب (باستثناB �ألثا�)*2899*3812
ُصنع مصابيح معدنية*3150*3812
ُصنع �ألثا� 	�لتركيبا< �ملستخدمة F �لطب 	�جلر�حة 	طب �ألسنا9*3311*3812
ُصنع �ألثا� 	�لتركيبا< من �ملعا^9*3610*3812
ُصنع �ملنتجا* �ملعدنية �إلنشائية3813
ُصنع �ملنتجا< �ملعدنية �إلنشائية2811*3813
ُصنع �خلز�نا< 	�لصهاQيج من �ملعا^9 الستخد�ما< �لتخزين 	�لتصنيع؛ �ملر�جل �ملستخدمة F �لتدفئة �ملركزية*2812*3813
ُصنع مولد�< ·اQ �ملاB باستثناB مر�جل �لتدفئة �ملركزية باملياs �لساخنة*2813*3813
ُصنع !غلفة �ألفر�9 	!حو�H �لغسيل 	�ملنتجا< �ملماثلة �ملصنوعة من �لصفائح �ملعدنية*2899*3813
ُصنع هّو�يا< !جهزO �لطهي �ملصنوعة من �لصفائح �ملعدنية من �لنو5 �ملستخدF 4 �ملنا��*2930*3813
ُصنع �لصهاQيج من صفائح معدنية مّصممة 	ّ�هزO كي حتملها 	سيلة، !	 !كثر، من 	سائل �لنقل (مثل �لشاحنا<)*3420*3813
ُصنع �ألجز�B �ملعدنية للسفن 	�لصنا^�*3511*3813
ُصنع منتجا* �ملعا#I �ملشغولة باستثنا� �آلال* �ملعّد�* غS �ملصّنفة _ موضع `خر3819
ُصنع تركيبا< مو�سR من �حلديد 	�لصلب*2710*3819
3819*2720*Oكابال< من قضبا9 ُمشتر�	!سال� 	حديدية؛  Rمن فلز�< غ Rُصنع تركيبا< مو�س
ُصنع ُمّشعا< 	!	عية معدنية للغا� �ملضغوK 	�ُملسّيل*2812*3819
كبس 	سبك �ملنتجا< �ملعدنية*2891*3819
معاجلة 	طلي �ملعا^9 (مثل �لطالB بالكهرباB، �لتلميع، �حلفر، �للحا4) لقاB !جر !	 على !سا� عقد*2892*3819
ُصنــــع مشــــابك �لتثبيت، �لزنــــvكا<، �أل	عية �ملعدنية، �ألصنــــا� �ملصنوعة من �لســــلك، �أل^	�< �لصحية �ملعدنية (مثل *2899*3819

�!Q غطية! ،Qلصو� >�QطاM ،ملطبخ، �خلز�ئن� >�	^! ،(Hألحو��
ُصنع صماما< �لسباكة 	�لسلع �لنحاسية*2912*3819
3819*2914*fلتدفئة �ألخر� O!جهز	ملو�قد �	لكهربائية � Rُصنع �ألفر�9 �ملعدنية غ
ُصنــــع فالتر 	حشــــو�< �يت �لوقو^ �ملنـز�، Qّشاشــــا< �حلد�ئــــق �ملتنقلة، !نابيب �لتvيد �مللتّفــــة، 	ُصنع 	Mصال� 	صيانة *2919*3819

معّد�< MطفاB �حلريق
3819*2921*fعية �ألخر�Qلز� Hلألغر�	ملاشية �	جن �	ُصنع حضانا< معدنية للد
ُصنع حر	� طباعة معدنية 	حر	� طباعة �n< 	جه معد�*2929*3819
ُصنع �ملو�قد 	!جهزO �لتدفئة �ملنـزلية غR �لكهربائية*2930*3819
ُصنع �ملعّد�< �ملعدنية لإلضاOB 	قطعها باستثناB �الستخد�F 4 معد�< �لد�Qجا< 	�ملركبا< �n< �ملحركا<*3150*3819
صنع معّد�< MضاOB �لد�Qجا<*3190*3819
ُصنع !جهز يد	ية للنخل !	 �لغربلة*3699*3819
تقدمي خدما< !ثناB �نتظاQ �لعميل، مثل نقش �ملعا^9*5260*3819
ُصنع �ملحركا* �لتو�بينا*3821
ُصنع �ملحركا< 	�لتوQبينا<*38212911
ُصنع �آلال< 	�ملعّد�< �لز�Qعية*3822
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3822*2912*sلضخ �مليا Bُصنع طو�حني ��و�
ُصنع ُمعد�< �لتحميل 	معّد�< �لر£ 	�لر�فعا< �ملستخدمة F �ملز�5Q، 	غn Rلك*2915*3822
3822*2921*Bبالكهربا Qُتد�	عية �ل= ُتمسك باليد �Q< �لز�	حلر�جة خال� �أل^�	عة �Qصنع �ال< �لز
3822*2922*Bية تعمل بالكهربا	عية يد�Q� ^ُصنع عد
�ألخشا[3823 I#ُصنع ماكينا* �شغا" �ملعا
ُصنع �مللحقا< 	�للو��4 لُعد^ �ملاكينا< (سو�B كانت تعمل بالكهرباB !	 ½ تكن)*2893*3823
ُصنع ُعد^ �ملاكينا< 	ملحقاִדا 	لو��مها ملاكينا< !شغا� �ملعا^9 	�ألخشا� (غR �لكهربائية)*2922*3823
ُصنع �ال< ُتستعمل F �مليتالوQجيا*2923*3823
ُصنع قو�لب للمعا^9*2929*3823
ُصنع !^	�< قيا� للعاملني على �آلال<*3312*3823
ُصنع �ملاكينا* �ملعد�* �لصناعية �خلاصة باستثنا� ماكينا* �ألشغا" �ملعدنية �خلشبية3824
ُصنع !جز�B للمفاعال< �لنو	ية*2813*3824
صنع مضخا< �ملعامل*2912*3824
صنع !فر�9 �ملخابز �لكهربائية*2914*3824
صنع !بر�� �حلفر؛ معد�< �لرفع 	�ملنا	لة للتشييد 	�لتعدين*2915*3824
صنع �ال< للتعبئة 	�لتغليف؛ تعبئة �لزجاجا< 	�لتعليب؛ تنظيم �لزجاجا<؛ �لصقل*2919*3824
ُصنع ُعد^ �ملاكينا< للماكينا< �لصناعية ·ال� �ألشغا� �ملعدنية 	�خلشبية (غR �لكهربائية)*2922*3824
ُصنع �ال< للصهر 	�لتنقية*2923*3824
ُصنع �ال< لعمليا< �لتعدين 	�ستغال� �ملحاجر 	�لتشييد*2924*3824
ُصنع �ال< صناعية خاصة لتجهيز �ألغذية 	�ملشر	با< 	�لتبغ2925*3824
صنع �ال< �لنسج*2926*3824
3824*2929*Kالصطناعية، �ألشغا� �لزجاجية، صناعة �لبال� Kخليو� 	؛ �ال< !ليا� �لنسيج !�Qُصنع �ال< حرفة �لطباعة؛ �ال< صناعة �لو
ُصنع !جهزO �لطالB بالكهرباB، �لتحليل �لكهربائي، �الستشر�^*3190*3824
ُصنع !Qصفة �حلفر �لعائمة، !جهزO �ستخر� �لنفط*3511*3824
�ملحاسبة3825 �صنع `ال* �ملكاتب �حلسا[ �إللكتر
صنع �ال< �لو�9*2919*3825
صنع �ال< �ملكاتب 	�ملحاسبة 	�حلسا� �إللكتر	�*3000*3825
Mصال� �ال< �ملكاتب 	�حلسا� �إللكتر	� 	�ملحاسبة*7250*3825
�آلال* �ملعّد�* باستثنا� �لكهربائية منها غS �ملصّنفة _ موضع `خر3829
!عما� 	Q« �آلال<: �لتشغيل �آل� 	�لتشكيل بالقطع 	�لتصنيع، مبا n Fلك عمليا< �إلصال�*2892*3829
ُصنع عربا< Qصد �حلالة �جلوية 	Qّفاصا< �لسفن 	�ملنّصا< �ملعدنية �لقابلة للنقل، 	�ألنابيب �ملرنة 	�خلر�طيم*2899*3829
ُصنع �ملكابس 	حلقا< �ملكابس*2911*3829
ُصنع �ملضخا<، ضو�غط ��و�B 	�لغا�، �لصماما<*2912*3829
ُصنع �ملحامل 	�لتر	� 	!جهزO �لتعشيق 	^فع �حلركة2913*3829
ُصنع !فر�9 �لعمليا< �لصناعية 	!فر�9 �لصهر (غR �لكهربائية)*2914*3829
ُصنع �ال< �لرفع 	�لتحميل، �لر	�فع، �ملصاعد، ســــيا�Q< �لنقــــل �لصناعي، �جلّر��Q<، �ال< �حلْز4؛ قطع Nّصصة ملعّد�< *2915*3829

�لرفع 	�ملنا	لة
ُصنع 	حد�< تكييف ��و�B، معد�< �لتثليج، �ملر�	� (�لصناعية)، ُموّلد�< �لغا�، !جهزQ Oّ« ملقا	مة �حلريق، !جهزO �لطر^ *2919*3829

�ملركز[، �آلال< �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر
ُصنع �ال< تقطيع �خلر^O، 	!كو�Q �حلد�^�n O< �ملر�	�، 	معّد�< �لفر�مل ��يدQ	لية*2922*3829
ُصنع معد�< منا	لة �ملو�^*2924*3829
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ُصنع ماكينا< �خلياطة؛ ماكينا< �لغسيل 	�ملغاسل 	�لتنظيف �جلا� 	�لكّي*2926*3829
ُصنع �ألسلحة �لصغOR 	لو��مها، 	�ملعد�< �حلربية �لثقيلة؛ 	�لدّبابا<*2927*3829
ُصنع ماكينا< جتفيف �ملالبس بالطر^ �ملركز[*2929*3829
ُصنع مو�قد �لطبخ �ملنـزلية 	�لثالجا< 	ماكينا< �لغسيل*2930*3829
صنع ماكينا< غسل �ألطبا� باستثناB �ألنو�5 �ملنـزلية*3190*3829
ُصنع �ملطهر�< �ل= ُتستخدF 4 صالونا< �لتجميل 	صالونا< �حلالقة*3311*3829
صنع �ملقطو�Q< �لصناعية؛ �حلا	يا<*3420*3829
صنع عربا< �ليد �لصغOR 	�لعربا< �خلفيفة �ملسّطحة 	�حلو�مل �ملتحركة (مبا فيها �ملعّدO لالستخد�4 �لصناعي �ملتخّصص)*3599*3829
صنع �ال< �لتسلية �مليكانيكية 	�ل= تعمل بالنقو^*3694*3829
صنع معد�< حد�ئق �ملالهي*3699*3829
صنع �آلال* �ألجهز7 �لصناعية �لكهربائية3831
3831*2922*Bصنع معد�< �للحا4 بالكهربا
صنع �ملحركا< �لكهربائية، �ملوّلد�<، �ملحوال<*3110*3831
3831*3120*Bلوحا< �ملفاتيح �لكهربائية؛ معّد�< تو�يع �لكهربا O!جهز	صنع �موعا< �ملفاتيح �لكهربائية 
صنع معد�< كهربائية لإلشعا� !	 Mطال� �حلركة ملحركا< �الحتر�� �لد�خلي؛ �ملعّشقا< 	�لفر�مل �لكهربائية �ملغناطيسية؛ *3190*3831

OQإلشا�	لتحكم �	معّد�< كهربائية للتوقيت 
3831*3210*ORملتغ�	نية �لثابتة 	ملكّثفا< �إللكتر� Bُصنع مكّثفا< باستثنا
ُصنع �ملعد�< �لكهربائية للتحكم F ¬ركا< �لسكك �حلديدية*3520*3831
�التصاال*3832 Iلتلفزيو�ُصنع مّعد�* �جهز7 �لر�#يو 
نشر 	سائط �إلعال4 �ملسّجلة*2213*3832
�ستنســــا� �لتسجيال< 	شر�ئط �لتسجيل �لسمعية 	�ملسّجلة باحلاسب �إللكتر	� من �لنسخ �أل4، �ستنسا� �ألسطو�نا< *2230*3832

�للّينة 	�ألسطو�نا< �لصلبة �ملتضامة
ُصنع �ملحوال< �لالسلكية*3110*3832
ُصنع �لد	�ئر شبه �ملوّصلة*3120*3832
ُصنع !جهزO �إلشا�Q< 	ضبط �ملر	Q �لبصرية 	�لصوتية*3190*3832
3832*3210*ORملتغ�	نية �لثابتة 	نية مبا يشمل �ملكثفا< �إللكتر	ها من �ملكونا< �إللكترRغ	نية 	ألنابيب �إللكتر�	ُصنع �لصماما< 
ُصنع !جهزO �إلQسا� �لتلفزيو� 	�إل�nعي 	!جهزO ��اتف 	�ل�v �لسلكيني3220*3832
ُصنع !جهزO �الســــتقبا� �لتلفزيو� 	�إل�nعي !	 تســــجيل �لصو< !	 �لفيديو !	 !جهزO �الستنسا� 	�أل^	�< �الستهالكية 3230*3832

�ملرتبطة ֲדا
3832*3311*Bلعال� بالكهربا� Oألشعة �لسينية؛ !جهز� Oُصنع !جهز
ُصنع معد�< �لر�^�Q 	!جهزO �لتحكم �لالسلكي من ُبعد*3312*3832
ُصنع �ألجهز7 �أل#�* �ملنـزلية �لكهربائية3833
ُصنع �ألجهزO 	�أل^	�< �ملنـزلية �لكهربائية*38332930
ُصنع �ألجهز7 �للو�:V �لكهربائية �ألخرJ غS �ملصّنفة _ موضع `خر3839
ُصنع �ملفاتيح �لكهربائية، �ملصاهر، �ملقابس، �لقابسا<، �ملوّصال<، مانعا< �لصو�عق*3120*3839
ُصنع �ألسال� 	�لكابال< �ملعز	لة3130*3839
ُصنع �ملركما<، 	�خلاليا �ألّ	لية، 	�لبطاQيا< من �خلاليا �ألّ	لية*3140*3839
ُصنع �ملصابيح 	�لتركيبا< �لكهربائية*3150*3839
ُصنع معد�< �إلضاOB للسيا�Q<؛ �لكتر	^�< �لفحم 	�لغر�فيت؛ �ملعّد�< �لكهربائية �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*3190*3839
بنا� 2صال0 �لُسُفن3841
3841*2911*Qلبحا� F 5بينا< �الندفاQتو	ُصنع ¬ركا< 
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�لرحويا< �لبحرية، �لبكر�<، �ملهما<، 	ما n UMلك*2915*3841
بنا B	Mصال� �لسفن (باستثناB قو��Q �لرياضة !	 �لنـزهة) 	�لقطع �ملتخّصصة*3511*3841
بنا B	Mصال� قو��Q �لرياضة 	�لنـزهة 	�لقطع �ملتخّصصة*3512*3841
ُصنع حد�* �لسكك �حلديدية3842
ُصنع قاطر�< �لسكك �حلديدية 	�لتر�4 	�ملعّد�< �لد�Qجة على �خلطوK �حلديدية*38423520
ُصنع �ملركبا* .�* �ملحركا*3843
ُصنع �ملضخا< 	�لضو�غط للمركبا< �n< �ملحركا<*2912*3843
ُصنع مّساحا< حاجب �لريح �لكهربائية، مذيبا< �لصقيع*3190*3843
ُصنع �ملركبا< �n< �ملحركا<3410*3843
3843*3420*OQملركبا< �ملقطو� Bجز�! ،OQنصف �ملقطو	 OQملحركا<؛ �ملركبا< �ملقطو� >�n >ُصنع !بد�9 �ملركبا
ُصنع !جز�B 	تو�بع �ملركبا< �n< �ملحركا< 	¬ركاִדا*3430*3843
ُصنع مركبا< �لعجز�n O< �ملحركا<*3592*3843
ُصنع �لد��جا* �لنا�ية �لد��جا* .�* �لعجلتني3844
ُصنع �لد�Qجا< �لناQية3591*3844
ُصنع �لد�Qجا< �n< �لعجلتني 	!جز�ئها*3592*3844
ُصنع �ملركبا* �جلوية3845
بناB �لُسُفن �حلائمة*3511*3845
ُصنع �ملركبا< �جلوية 	�لفضائية3530*3845
ُصنع معّد�* �لنقل �ألخرJ غS �ملصّنفة _ موضع `خر3849
ُصنع عربا< �لعجزO غR �ملجّهزO مبحر�*3592*3849
ُصنع �ملركبا< �ل= ُتدفع باليد، 	�ملركبا< �ل= جترُّها �حليو�نا<، 	�ملركبا< �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*3599*3849
ُصنع عربا< �ألطفا�*3699*3849
�لتحكم غS �ملصّنفة _ موضع `خر3851 xلقيا� Vلعلو�ُصنع معد�* �ملهن 
ُصنع �حلفاضا< �لصحية*1729*3851
ُصنع �لضّما^�< 	�خليوK 	�ألQبطة �جلر�حية 	�لطبية؛ �أل�نت �ملستخدF 4 طب �ألسنا9*2423*3851
3851*2519*Kُصنع �خلر�طيم �لطبية من �ملطا
ُصنع !جهزO تسخني للمعامل*2914*3851
ُصنع !جهزO �لطر^ �ملركز[ للمعامل*2919*3851
ُصنع �ال< �ألغر�H �خلاصة غR �ملصّنفة F موضع �خر*2929*3851
ُصنع �ملساQعا< �لكهربائية (سيكلوتر	نا<، بيتاتر	نا<) 	!جهزO كشف �أللغا4*3190*3851
ُصنع �ملعّد�< 	�ألجهزO 	�للو��4 �جلر�حية 	�لطبية 	�ملتعلقة باألسنا9؛ !جهزO تقومي �ألعضاB 	جر�حة تعويض �ألجز�B �لناقصة*3311*3851
ُصنع �أل^	�< 	�ألجهزO �ملستخدمة F معّد�< �لقيا� 	�لضبط، باستثناB معّد�< ضبط �لعمليا< �لصناعية*3312*3851
ُصنع معد�< ضبط �لعمليا< �لصناعية3313*3851
ُصنع �ألصناF �لفوتوغر�فية �لبصرية3852
3852*3000*Qُصنع �ال< نْسخ �لصو
ُصنع �أل^	�< �خلاصة بطب �لعيو9*3311*3852
ُصنع !^	�< �لقيا� �لبصرية �لعلمية*3312*3852
3852*3320Fمعد�< �لتصوير �لفوتوغر�	< �لبصرية �	ُصنع �أل^
38537Sلّساعا* �لكب�ُصنع ساعا* �ليد �جليب 
3853*3330ORلّساعا< �لكب�	جليب �	ُصنع ساعا< �ليد 
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ُصنع �ملجوهر�* �ألصناF �ملتصلة ֲדا3901
عمليا< �لطالB 	�حلفر، 	غRها، للمجوهر�< 	لألصنا� �لفضية*2892*3901
ُصنع �أل^	�< �ملطلية مبعا^9 ¾ينة*2899*3901
ُصنع شر�ئط 	!سا	Q ساعا< �ليد 	�جليب من �ملعا^9 �لثمينة؛ !حجاQ لساعا< �ليد 	�جليب*3330*3901
ُصنع �ملجوهر�< 	�ألصنا� �ملتصلة ֲדا3691*3901
ُصنع �آلال* �ملوسيقية3902
ُصنع �آلال< �ملوسيقية*39023692
3903Jلعا[ �لقو�ُصنع �صناF �لرياضة 
3903*3692*>�Qال< �إلشا�	 Bلند�� >�Qّما�	 >�Qُصنع �لصّفا
ُصنع !صنا� �أللعا� �لرياضية3693*3903
3903*3694*Rلصغ�	 Rلكب� 	^Qمعّد�< �لبليا	ُصنع مناضد 
�لصناعا* �ألخرJ غS �ملصّنفة _ موضع `خر3909
ُصنع شبكا< ضّم �لشعر*1810*3909
ُصنع !جربة �لُعد^، باستثناB �جللو^ 	�ألحجاQ �لكرمية*1912*3909
ُصنع 	�Q �لكربوF 9 شكل لّفا< !	 صحائف*2101*3909
ُصنع 	�Q �لكربو9 �ملقطو5 حسب �حلجم �ملطلو�*2109*3909
ُصنع معر	ضا< 	طر�ئف �إلعال9*2221*3909
ُصنع !لو�9 �لفنانني 	�لدهانا<*2422*3909
ُصنع �أل^	�< �ملعدنية �لصغOR غR �ملصّنفة F موضع �خر*2899*3909
ُصنع Mبر ملاكينا< �لتريكو 	�خلياطة*2926*3909
ُصنع �لالفتا< �لكهربائية*3150*3909
ُصنع ^�Qّجا< �ألطفا�*3592*3909
ُصنع �لُلعب 	�أللعا� غR �ملصّنفة F موضع �خر*3694*3909
ُصنــــع !قال4 �حلv 	!قــــال4 �لرصا£؛ �وهر�< �ملالبس؛ �ملظــــال<؛ �لعصى؛ �لريش؛ �أل�هــــاQ �الصطناعية؛ غاليني �لتبغ؛ *3699*3909

�لطو�بع؛ �ملبتكر�<؛ �ألصنا� �ملصنوعة �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر

sمليا��لكهربا� �لغا:   - ٤
�إلنا�7 بالكهربا� �لطاقة �لكهربائية4101
41014010Bتو�يع �لكهربا	نقل 	نتا� M
ُصنع غا: �الستصبا0 تو:يعه4102
ُصنع غا� �الستصبا�؛ تو�يع !نو�5 �لوقو^ �لغا�ية عن طريق مو�سQ Rئيسية41024020
2مد�#�* �لبخا� �ملياs �لساخنة4103
Mمد�^�< �لبخاQ 	�ملياs �لساخنة41034030
4200s2مد�#�* �مليامشا�يع 
42004100sتو�يع �مليا	تنقية 	ع �

�لتشييد  - ٥
�لتشييد5000
!نشطة �خلدما< �ملتصلة باستخر�� �لنفط 	�لغا� باستثناB !عما� �ملسح1120*5000
5000*4510(>�Bإلنشا�) عد�^ �ملوقعM
بناB �ملنشآ< �لكاملة !	 !جز�B منها؛ ��ندسة �ملدنية*4520*5000
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Mقامة �ملبا�*4530*5000
تشطيب �ملبا�4540*5000
تأجR معّد�< �إلنشاB !	 ��د4 مع عامل �لتشغيل4550*5000

!نشطة OQ�^M �ملشاQيع من !جل �لتشييد*7421*5000
خدما< �الختباQ 	فحص �ملبا�*7422*5000

جتا�7 �جلملة �لتجزئة �ملطاعم �لفنا#~  - ٦
جتا�7 �جلملة6100
Mعا^O تد	ير �لفضال< 	�لنفايا< �ملعدنية*3710*6100
Mعا^O تد	ير �ملنتجا< �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*3720*6100
�لبيع باجلملة للمركبا< �n< �ملحركا<، مبا n Fلك عن طريق �ملز�^�<*5010*6100
�لبيع باجلملة ألجز�B 	تو�بع �ملركبا< �n< �ملحركا<*5030*6100
�لبيع باجلملة للد�Qجا< �لناQية 	مركبا< �جلليد 	�ألجز�B 	�لتو�بع �ملتصلة ֲדا*5040*6100
�لبيع باجلملة مقابل Qسم !	 على !سا� عقد5110*6100
�لبيع باجلملة للمو�^ �خلا4 �لز�Qعية 	�حليو�نا< �حلّية5121*6100
�لبيع باجلملة لألغذية 	�ملشر	با< 	�لتبغ5122*6100
�لبيع باجلملة للمنسوجا< 	�ملالبس 	�ألحذية5131*6100
6100*5139fلبيع باجلملة للسلع �ملنـزلية �ألخر�
�لبيع باجلملة ألنو�5 �لوقو^ �لصلبة 	�لسائلة 	�لغا�ية 	للمنتجا< �ملتصلة ֲדا5141*6100
�لبيع باجلملة للفلّز�< 	Qكا��< �لفلّز�<5142*6100
�لبيع باجلملة ملو�^ �إلنشاB 	�خلر^	�< �ملعدنية 	معد�< 	لو��4 �لسباكة 	�لتدفئة5143*6100
6100*5149fألخر� O^خلر�	لنفايا< �	لبيع باجلملة للمنتجا< �لوسيطة �
�لبيع باجلملة للحو�سيب 	�ملعّد�< �لطرفية للحو�سيب 	�ل��vيا<5151*6100
�لبيع باجلملة لألجز�B 	�ملعّد�< �إللكتر	نية5152*6100
6100*5159fإلمد�^�< �ألخر�	ملعّد�< �	لبيع باجلملة لآلال< �
6100*5190fعمليا< بيع باجلملة !خر
جتا�7 �لتجزئة6200
�لبيع بالتجزئة للمركبا< �n< �ملحركا<*5010*6200
�لبيع بالتجزئة ألجز�B 	تو�بع �ملركبا< �n< �ملحركا<*5030*6200
�لبيع بالتجزئة للد�Qجا< �لناQية 	مركبا< �جلليد 	�ألجز�B 	�لتو�بع �ملتصلة ֲדا*5040*6200
6200*5050>�Qلبيع بالتجزئة لوقو^ �لسيا�
�لبيع بالتجزئة F �ملتاجر غR �ملتخّصصة مع غلبة �ألغذية !	 �ملشر	با< !	 �لتبغ عليها5211*6200
عمليا< بيع بالتجزئة !خرF f �ملتاجر غR �ملتخّصصة5219*6200
�لبيع بالتجزئة لألغذية 	�ملشر	با< 	�لتبغ F �ملتاجر �ملتخّصصة5220*6200
�لبيع بالتجزئة للسلع �لصيدلية 	�لطبية، 	مستحضر�< �لتجميل 	�لتو�ليت5231*6200
�لبيع بالتجزئة للمنسوجا< 	�أللبسة 	�ألحذية 	�لسلع �جللدية5232*6200
�لبيع بالتجزئة لألجهزO 	�أل^	�< 	�ملعد�< �ملنـزلية بالتجزئة5233*6200
�لبيع بالتجزئة للخر^	�< �ملعدنية 	�لّدهانا< 	�لزجا� بالتجزئة5234*6200
عمليا< بيع بالتجزئة !خرF f �ملتاجر �ملتخّصصة5239*6200
�لبيع بالتجزئة للسلع �ملستعملة F �ملتاجر5240*6200
�لبيع بالتجزئة عن طريق �لطلب بالvيد5251*6200
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�لبيع بالتجزئة عن طريق �ألكشا� 	�ألسو��5252*6200
عمليا< بيع بالتجزئة !خرF f غR �ملتاجر5259*6200
تأجR �لسلع للجمهوQ من !جل �الستخد�4 �لشخصي !	 �ملنـز�*7130*6200
6310Jملشر[ �ألخر��ملطاعم �ملقاهي �ماكن �ملأكل 
63105520*fملشر� �ألخر�	!ماكن �ملأكل 	ملقاهي �	ملطاعم �
6320Jماكن �إلقامة �ألخر��لفنا#~، منا:" �لُسك�، �ملخيما* 
63205510*f!ماكن �إلقامة �ألخر	لفنا^�، منا�� �لسك¿، �ملخيما< �

�لنقل �لتخزين �التصاال*  - ٧
�لنقل بالسكك �حلديدية7111
تشغيل عربا< �لنو4 (�ملنّفذ بشكل مستقل)*5510*7111
تشغيل عربا< �ألكل (�ملنّفذ بشكل مستقل)*5520*7111
�لنقل بو�سطة �لسكك �حلديدية (�ملنّفذ بشكل مستقل)6010*7111
�لنقل بالسكك �حلديدية F �ملد9 	�لضو�حي*6021*7111
�ملحطا< �لنهائية 	غRها من �ألنشطة �لد�عمة للنقل بالسكك �حلديدية، باستثناB �لتحويل*6303*7111
7112Iبني �ملد�لضو�حي  Iلنقل �ل�9 للُرّكا[ _ �ملد�
7112*5020*]vمر�فق �لصيانة للنقل �ل
�لنقل �ملحّد^ مبو�عيد للركا� بالُطر� �لسريعة*6021*7112
�ملحطا< �لنهائية؛ مر�فق �لصيانة ملركبا< �لُطر�*6303*7112
�نو�� �لنقل �ل�9 �ألخرJ للُرّكا[7113
!نو�5 �لنقل �لv[ �ألخرf للُرّكا� �ملحّد^O مبو�عيد*6021*7113
!نو�5 �لنقل �لv[ �ألخرf للُرّكا� غR �ملحّد^O مبو�عيد6022*7113
�لنقل �ل�9 للبضائع7114
�لنقل �لv[ للبضائع6023*7114
�ملحطا< �لنهائية للنقل �لv[ للبضائع*6303*7114
�ألنشطة �ل= تقو4 ֲדا شركا< خاصة، ·ال� �ألنشطة �لvيدية �لوطنية، لنقل �لvيد، بالُطر�*6412*7114
�لنقل ع� خطوz �ألنابيب7115
�لنقل عv خطوK �ألنابيب71156030
�نشطة �خلدما* �لد�عمة للنقل �ل�71169
7116*6301*]vلنقل �ل� Hلة �لبضائع ألغر�	منا
!نشطة �لنقل �لد�عمة �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*6303*7116
7116*7111*]v9 عامل تشغيل) ملعد�< �لنقل �ل	(بد Rلتأج�
�لنقل �ملائي �لبحر9 �لساحلي7121
�لنقل �ملائي �لبحر[ 	�لساحلي71216110
�لنقل �ملائي �لد�خلي7122
�لنقل �ملائي �لد�خلي6120*7122
!نشطة �لدعم �ألخرf للنقل �ملائي �لد�خلي*6303*7122
�نشطة �خلدما* �لد�عمة للنقل �ملائي7123
منا	لة �لبضائع ألغر�H �لنقل �ملائي*6301*7123
!نشطة �لدعم �ألخرf للنقل �ملائي*6303*7123



٢١٤

�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

�لنشا"�لتنقيح ٣ - �١لتنقيح ٢
!نشطة 	كاال< �لبو�خر*6309*7123
تأجR معد�< �لنقل �ملائي (بد	9 عامل تشغيل)7112*7123
شركا* �لنقل �جلو71319
!نشطة �لنقل �جلو[ �ملحّد^ مبو�عيد6210*7131
!نشطة �لنقل �جلو[ غR �ملحّد^ مبو�عيد6220*7131
�ألنشطة �ل= تقو4 ֲדا شركا< خاصة، خال� !نشطة �لvيد �لوطنية، لنقل �لvيد بطريق �جلو*6412*7131
�نشطة �خلدما* �لد�عمة للنقل �جلو71329
منا	لة �لبضائع ألغر�H �لنقل �جلو[*6301*7132
!نشطة �لدعم �ألخرf للنقل �جلو[*6303*7132
7132*6420*Q�^�Q ¬طة	تشغيل جها� بث السلكي 
تأجR معد�< �لنقل �جلو[ (بد	9 عامل تشغيل)7113*7132
خدما* �لدعم �ملصاحبة للنقل7191
!نشطة �لنقل �لد�عمة �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*6303*7191
!نشطة 	كاال< �لسفر 	�لعاملني F شركا< �لسياحة*6304*7191
7191*6309*fكاال< �لنقل �ألخر	نشطة !
�ألنشطة �ل= تقو4 ֲדا شركا< خاصة لنقل �لvيد باستخد�4 	سائل �لنقل �لعا4*6412*7191
�لتخزين _ �ملستو#عا*7192 Iخلز�
�خلز9 	�لتخزين 	F �ملستو^عا<71926302
�التصاال*7200
!نشطة �لvيد �لوطنية6411*7200
�التصاال< �لسلكية 	�لالسلكية �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*6420*7200
!نشطة �لرّ̂ على �ملكاملا< ��اتفية*7499*7200

خدما* �لتمويل �لتأمني �خلدما* �لعقا�ية �خلدما* �ملتصلة باألعما" �لتجا�ية  - ٨
�ملؤسسا* �لنقدية8101
!نشطة �ملصا�Q �ملركزية6511*8101
8101*6519*�Qها من �ملصاRغ	ية Qلتجا� �Qلوساطة �لنقدية للمصا�
8102Jملؤسسا* �ملالية �ألخر�
8102*6519*�Qها من �ملصاRغ	ية Qلتجا� �Qلوساطة �لنقدية للمصا�
�لتأجR �ملا�6591*8102
8102*6592fملمنوحة �ألخر� H	شكا� �لقر!
�لوساطة �ملالية �ل= تقو4 ֲדا مؤسسا< �الئتما9 �ألخرf خال� �ملصا�Q غR �ملصّنفة F موضع �خر*6599*8102
!نشطة �لتعامل F �أل	��Q �ملالية6712*8102
�ألنشطة �ملساعدO للوساطة �ملالية غR �ملصّنفة F موضع �خر*6719*8102
�نشطة �خلدما* �ملالية8103
8103*6599*H	تو�يع �ألمو�� ·ال� منح �لقر
OQ�^M �ألسو�� �ملالية6711*8103
�ألنشطة �ملساعدO للوساطة �ملالية غR �ملصّنفة F موضع �خر*6719*8103
�لتأمني8200
8200*6601Oلتأمني على �حليا�



٢١٥

جد�	� �لتناظر

�لنشا"�لتنقيح ٣ - �١لتنقيح ٢
توفR �العتما^ للمعاشا< �لتقاعدية6602*8200
8200*6603Oلتأمني خال� �لتأمني على �حليا�
�ألنشطة �ملساعدO للتأمني 	توفR �العتما^�< للمعاشا< �لتقاعدية6720*8200
�لعقا��*8310
�لتنمية �لعقاQية*4520*8310
8310*7010Oملستأجر� 	ململوكة !� >�Qية �ملتصلة بالعقاQألنشطة �لعقا�
�ألنشطة �لعقاQية �ل= ُيضطلع ֲדا نظQ Rسم !	 على !سا� عقد7020*8310
�ألنشطة �لقانونية8321
�ألنشطة �لقانونية83217411
خدما* �ملحاسبة مر�جعة �حلسابا* مسك �لدفاتر8322
!نشطة �ملحاسبة 	مسك �لدفاتر 	مر�جعة �حلسابا<؛ �خلOv �الستشاQية F �ا� �لضر�ئب83227412
خدما* �نشطة جتهيز �لبيانا* �جلدلة8323
�خلOv �الستشاQية F �ا� �ملعّد�<7210*8323
نشر �ل��vيا<7221*8323
توفR �ل��vيا< 	تقدمي �خلOv �الستشاQية بشأmا، باستثناB نشر �ل��vيا<7229*8323
جتهيز �لبيانا<7230*8323
!نشطة قو�عد �لبيانا<7240*8323
�ألنشطة �ألخرf �ملتصلة باحلو�سيب7290*8323
�نشطة �خلدما* ��ندسية �ملعما�ية �لتقنية8324
�لبحث 	�لتطوير �لتجريبـي F �ا� �لعلو4 �لطبيعية 	��ندسة*7310*8324
�ألنشطة �ملعماQية 	��ندسية 	ما يتصل ֲדا من �ستشا�Q< تقنية*7421*8324
�الختباQ 	�لتحليل �لتقنيا9*7422*8324
8325Iخدما* �نشطة �إلعال
�و� �لسو� 	�ستطالعا< �لر![ �لعا74134*8325
�إلعال9 غR �ملصّنف F موضع �خر*7430*8325
�إلعال9 بالvيد*7499*8325
�ستئجا� �آلال* �ملعّد�* غS �ملصّنفة _ موضع `خر8329 Sخدما* �نشطة �ألعما" �لتجا�ية، باستثنا�، تأج
!نشطة مقا	� �ليد �لعاملة �لز�Qعية*0140*8329
�لبحو� �القتصا^ية غR �لتجاQية*7320*8329
�الستشا�Q< �ملتصلة باملشاQيع �لتجاQية 	�إل^�OQ غR �ملصّنفة F موضع �خر*7414*8329
ممثلو �لناشرين*7430*8329
تدبR �لعمالة 	توفR �ملوظفني خال� مقا	� �ليد �لعاملة �لز�Qعية7491*8329
!نشطة �لتحقيق 	�ألمن7492*8329
!نشطة �لتعبئة 	�لر�74954*8329
!نشــــطة حتصيل �لفو�تR، 	تقدير �الئتما9، 	�لvيد �ملباشــــر، 	�الستنســــا� �لفوتوغر�F 	�ســــتخر�� �لُنسخ، 	غn Rلك من *7499*8329

!نشطة �ألعما� �لتجاQية غR �ملصّنفة F موضع �خر
8329*9220Bكاال< �ألنبا	نشطة !
�ستخر�� لوحا< �لتر�خيص بو�سطة مقا	لني خاّصني*9309*8329
�ستئجا� �آلال* �ملعّد�*8330 Sتأج
تأجR �آلال< 	�ملعّد�< �لز�Qعية7121*8330
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�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

�لنشا"�لتنقيح ٣ - �١لتنقيح ٢
تأجR �ال< 	معّد�< �إلنشاB 	��ندسة �ملدنية7122*8330
تأجR �ال< 	معّد�< �ملكاتب (مبا n Fلك �حلو�سيب)7123*8330
تأجR �ال< 	معّد�< !خرf غR مصّنفة F موضع �خر7129*8330
8330*7130*Áألثا� �ملكت� Rتأج

�خلدما* �ملجتمعية �الجتماعية �لشخصية  - ٩
�إل#��7 �لعامة �لدفا�9100
!نشطة �خلدما< �لعامة (�لشاملة)7511*9100
تنظيم !نشطة �لوكاال< �ل= ُتقّد4 خدما< �لرعاية �لصحية 	�خلدما< �لتعليمية 	�لثقافية 	غRها من �خلدما< �الجتماعية، 7512*9100

باستثناB �لضما9 �الجتماعي
9100*7513OBتشغيلها مبزيد من �لكفا F 4إلسها�	ية Qتنظيم �ألنشطة �لتجا
!نشطة �خلدما< �إلضافية  للحكومة بوجه عا75144*9100
�لشؤ	9 �خلاQجية7521*9100
!نشطة �لدفا75225*9100
!نشطة حفظ �لنظا4 �لعا4 	�لسالمة7523*9100
9100*7530]Qنشطة �لضما9 �الجتماعي �إلجبا!
خدما* �نشطة �ملر�فق �لصحية �ألنشطة �ملشاֲדة9200
!نشطة تنظيف �ملبا�*7493*9200
!نشطة �لتخلص من مياs �ملجاQير 	�لنفايا<، 	!نشطة �لصحة �لعامة، 	�ألنشطة �ملشاֲדة9000*9200
�نشطة �خلدما* �لتعليمية9310
�لتعليم �ألّ	�8010*9310
�لتعليم �لثانو[ �لعا80214*9310
�لتعليم �لثانو[ �لتق¯ 	�مله¯8022*9310
�لتعليم �لعا�8030*9310
!نو�5 �لتعليم �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*8090*9310
�لتدQيب �لوظيفي 	Mعا^O �لتأهيل �مله¯*8532*9310
تعليم �لرقص*9219*9310
معاهد �لبحو{ �ملعاهد �لعلمية9320
�لبحو� �ألساسية 	�لعامة F �ا� �لعلو4 �لبيولوجية 	�لطبية 	�لفيزيائية*7310*9320
�لبحث 	�لتطوير �لتجريبـي F �ا� �لعلو4 �الجتماعية 	�إلنسانية*7320*9320
غSها من �خلدما* �لصحية9331 Iخلدما* �ملتعلقة بطب �ألسنا��خلدما* �لطبية 
ُصنع �ألطر�� �الصطناعية 	!طقم �ألسنا9 حسب �لطلب*3311*9331
!نشطة �ملستشفيا<8511*9331
!نشطة �ملماQسة �لطبية 	مماQسة طب �ألسنا85129*9331
�ألنشطة �ألخرf �ملتعلقة بصحة �إلنسا85199*9331
�خلدما* �لبيطرية9332
Qعاية �حليو�نا< 	MنشاB �حلظائر �ا، حيو�نا< �ملزQعة*0140*9332
�ألنشطة �لبيطرية8520*9332
Qعاية �حليو�نا< �ملّدللة 	MنشاB �حلظائر �ا*9309*9332
مؤسسا* �لرعاية �الجتماعية9340
خدما< مشر	5 ”	جبا< على عجال<“*5520*9340



٢١٧

جد�	� �لتناظر

�لنشا"�لتنقيح ٣ - �١لتنقيح ٢
�لعمل �الجتماعي مع توفR �إلقامة8531*9340
�لعمل �الجتماعي بد	9 توفR �إلقامة*8532*9340
�حتا#�* �ألعما" �لتجا�ية �الحتا#�* �ملهنية �لعمالية9350
!نشطة منظما< �ألعما� �لتجاQية 	!صحا� �ألعما�9111*9350
!نشطة �ملنظما< �ملهنية9112*9350
!نشطة نقابا< �لعما�9120*9350
�ملنظما* �لدينية9391
!نشطة �ملنظما< �لدينية93919191
�خلدما* �الجتماعية ما يتصل ֲדا من �خلدما* �ملجتمعية غS �ملصّنفة _ موضع `خر9399
!نشطة �ملنظما< �لسياسية9192*9399
!نشطة �ملنظما< �ألخر�n f< �لعضوية غR �ملصّنفة F موضع �خر9199*9399
2نتاU �ألفالV �لسينمائية9411
�ستنسا� �ألفال4 �لسينمائية 	!فال4 �لفيديو*2230*9411
Mنتا� �ألفال4 �لسينمائية 	!فال4 �لفيديو*9211*9411
!نشطة �لتمثيل F �أل^	�Q �لسينمائية*9249*9411
تو:يع عر� �ألفالV �لسينمائية9412
تأجR !شرطة �لفيديو*7130*9412
تو�يع �ألفال4 �لسينمائية 	!فال4 �لفيديو*9211*9412
عرH �ألفال4 �لسينمائية9212*9412
�لبث �إل.�عي �لتلفزيو�9413
بث �ل�vمج �إل�nعية 	�لتلفزيونية نظQ Rسم !	 على !سا� عقد*6420*9413
Mنتا� �ل�vمج �إل�nعية 	�لتلفزيونية سو�Bً كانت مقترنة بالبّث !	 ½ تكن9213*9413
�نشطة �ملنتجني �ملسرحيني �خلدما* �لترفيهية9414
تأجR معّد�< �ملسر�*7130*9414
!نشطة �لوكاال< F �ا� �لتعاقد لالشتر�� F �حلفال< �لترفيهية !	 �ألنشطة �لرياضية*7499*9414
�ستو^يوها< تسجيل �لصو<*9211*9414
Mنتا� �لعر	H �ملسرحية*9214*9414
�ألنشطة �لترفيهية �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*9219*9414
!نشطة 	كاال< تو�يع �أل^	�Q �لتمثيلية !	 �لتعاقد مع �لفنانني*9249*9414
غSهم من �لفنانني �ملستقلني غS �ملصّنفة _ موضع `خر9415 Iمللحنو� Iملؤلفو�
!نشطة �ملؤلفني 	�مللحنني 	غRهم من �لفنانني �ملستقلني غR �ملصّنفة F موضع �خر*94159214
�ملكتبا* �ملتاحف حد�ئق �لنباتا* �حليو�نا* غSها من �خلدما* �لثقافية غS �ملصّنفة _ موضع `خر9420
!نشطة �ملكتبا< 	�ملحفوظا<9231*9420
!نشطة �ملتاحف 	حفظ �ألماكن 	�ملبا� �لتاÂQية9232*9420
!نشطة حد�ئق �لنباتا< 	حد�ئق �حليو�نا< 	�ملحّميا< �لطبيعية9233*9420
خدما* �ملالهي �خلدما* �لتر�ية غS �ملصّنفة _ موضع `خر9490
صية �ألخرf باستثناB حيو�نا< �لسبا� 	�حليو�نا< �ملدلّلة*0140*9490 تدQيب �خليو� 	�حليو�نا< �لتخصُّ
تأجR �لد�Qجا< �لناQية (�ملوتوسيكال<)*7111*9490
تأجR �لسلع �لتر	oية غR �ملصّنفة F موضع �خر (مثل �لد�Qجا< �n< �لعجلتني، �جليا^ �ملسرجة، ُسُفن �لنـزهة، �ملعّد�< �لرياضية)*7130*9490
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�لنشا"�لتنقيح ٣ - �١لتنقيح ٢

تشغيل قاعا< �لرقص 	�لديسكو 	حد�ئق �ملالهي 	ما شاֲדها من !ماكن �للهو*9219*9490
�ألنشطة �لرياضية9241*9490
!نشطة �ملالهي 	�خلدما< �لتر	oية �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*9249*9490
تدQيب �حليو�نا< �ملدلّلة*9309*9490
9511Jلسلع �جللدية �ألخر�2صال0 �ألحذية 
Mصال� �لسلع �لشخصية 	�ملنـزلية*95115260
�لسلع �لكهربائية9512 *�gال* 2صال0 �أل#
تركيب �ملعد�< �لكهربائية F �ملنا��*4530*9512
�إلصالحا< �لكهربائية*5260*9512
2صال0 �ملركبا* .�* �ملحركا* �لد��جا* �لنا�ية9513
صيانة 	Mصال� �ملركبا< �n< �ملحركا<*5020*9513
9513*5040*Bما يتصل ֲדا من !جز�	ية Qجا< �لنا�Qصال� �لدM
�ملجوهر�*9514 7Sلّساعا* �لكب�2صال0 ساعا* �ليد 
Mصال� ساعا< �ليد 	�لّساعا< �لكبOR 	�ملجوهر�<*95145260
gال* �إلصال0 �ألخرJ غS �ملصّنفة _ موضع `خر9519
صيانة 	Mصال� مركبا< �جلليد*5040*9519
�إلصالحا< �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*5260*9519
Mصال� �آلال< �لكاتبة*7250*9519
حد�* �لتنظيف �لصباغة9520�ملغاسل �نشطة خدمة �لغسل 
9520*5260*Oملنـزلية �جلاهز�	صال� �ملنسوجا< �لشخصية M	 تعديل
�لغسل 	�لتنظيف (�جلا�) للمنسوجا< 	�ملنتجا< �لفر�ئية9301*9520
�خلدما* �ملنـزلية9530
�ألسر �ملعيشية �خلاصة �ل= يعمل لديها !شخا95309500£
gّال* �حلالقة �لتجميل9591
!نشطة مد��Q �حلالقة 	فن �لتجميل*8090*9591
9591*9302f!نو�5 �لتجميل �ألخر	تصفيف �لشعر 
�ستو#يوها* �لتصوير �لفوتوغر�_، مبا يشمل �لتصوير �لفوتوغر�_ �لتجا�95929
95927494Fنشطة �لتصوير �لفوتوغر�!
�خلدما* �لشخصية غS �ملصّنفة _ موضع `خر9599
!نشطة مساعدO �لُسّيا� غR �ملصّنفة F موضع �خر*6404*9599
!نشطة بو�Ã �ملبا�*7493*9599
!نشطة �جلنا��< 	ما يتصل ֲדا من !نشطة9303*9599
!نشطة �خلدما< �لشخصية �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*9309*9599
��يئا* �لدلية ��يئا* �ألخرJ غS �إلقليمية9600
�ملنظما< 	��يئا< غR �إلقليمية96009900

O^موجو Rإلنتا� �لسلع �ل= تقو4 ֲדا �ألسر �ملعيشية �خلاصة الستخد�مها �خلا£9600غ Oملمّيز� Rألنشطة غ�
O^موجو Rإلنتا� �خلدما< �ل= تقو4 ֲדا �ألسر �ملعيشية �خلاصة الستخد�مها �خلا£9700غ Oملمّيز� Rألنشطة غ�



٢١٩

جد�	� �لتناظر

�لتناظر بني �لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١،   - Bها
	�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٢

هذ� �جلد	� يبيِّن �لتناظر �لكامل بني �لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١، 	�لتصنيف �لصناعي   - ٢٠٧
�لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٢. 	�لعالمة (*) �ملوضوعة ¤انب Qمز �لتصنيف تشــــUM R !9 جز�Bً فقط من �لفئة له عالقة ֲדذ� 

�الQتباK �خلا£.

�لنشا"�لتنقيح �٢لتنقيح ٣ - ١

�لز��عة �لصيد �حلر�جة �لف - 
:��عة �حلبو[ �ملحاصيل �ألخرJ غS �ملصّنفة _ موضع `خر0111
��Qعة �حلبو� 	�ملحاصيل �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*01110111
:��عة �خلضر منتجا* �لبْستنة �ملتخّصصة منتجا* �ملشاتل0112
��Qعة �خلضر 	منتجا< �لبْستنة �ملتخّصصة 	منتجا< �ملشاتل*1110*0112
�ع �لفطر 	�لكمأ*1210*0112
:��عة �لفو�كه �جلو:يا* �ملحاصيل �لW تستخرU منها �ملشربا* �لتو�بل0113
��Qعة �لفو�كه 	�جلو�يا< 	�ملحاصيل �ل= تستخر� منها �ملشر	با< 	�لتو�بل*01131110
�لبغا" �لنغا"؛ تربية �ملاشية �ُملد7�ّ لّلنب0121 Sحلم��ملاعز �خليو"  Iلضأ�تربية �ملاشية 
تربية �ملاشية 	�لضأ9 	�ملاعز 	�خليو� 	�حلمR 	�لبغا� 	�لنغا�؛ تربية �ملاشية �ُملدOQّ لّلنب*01211110
تربية �حليو�نا* �ألليفة �ألخرJ؛ 2نتاU �ملنتجا* �حليو�نية غS �ملصّنفة _ موضع `خر0122
تربية �حليو�نا< �ملستأنسة !	 �حليو�نا< �لvّية غR �ملصّنفة F موضع �خر (مثل �خلنا�ير 	�لد	�جن 	�أل�Qنب)*1110*0122
مفا�Q �لدجا�، تربية ^	^ �لقز، نظQ Rسم !	 على !سا� عقد*1120*0122
مز�5Q تربية �لضفا^5*1302*0122
:��عة �ملحاصيل مقترنة بتربية �حليو�I (�لتربية �ملختلطة)0130
��Qعة �ملحاصيل مقترنة بتربية �حليو�9 (�لتربية �ملختلطة)*01301110
�نشطة �خلدما* �لز��عية خدما* تربية �حليو�I باستثنا� �ألنشطة �لبيطرية0140
Mقامة �حلد�ئق إلنشاB �ملناظر �لطبيعية*1110*0140
!نشطة �لز�Qعة 	Qعاية �حليو�9 نظQ Rسم !	 على !سا� عقد*1120*0140
حلج �لقطن*3211*0140
!نشطة مقا	� �ليد �لعاملة �لز�Qعية*8329*0140
Qعاية �حليو�نا< 	MنشاB �حلظائر �ا، حيو�نا< �ملزQعة*9332*0140
تدQيب �خليو� 	�حليو�نا< �لتخُصّصية �ألخرf، باستثناB حيو�نا< �لسبا� 	�حليو�نا< �ملدلّلة*9490*0140
�لصيد �لقنص �نتشا� مر�تع �حليا7 �ل�ّية مبا _ .لك �نشطة �خلدما* .�* �لصلة0150
�لصيد 	�لقنص 	�نتشاQ مر�تع �حلياO �لvّية1130*0150
صيد �لثدييا< �لبحرية، باستثناB �حليتا9*1301*0150

صيد �أل�ا� با� - 
�حلر�جة قطع �ألخشا[ �نشطة �خلدما* .�* �لصلة0200
تشغيل مشاتل �ألشجاQ، باستثناB !شجاQ �لغابا<*1110*0200
!نشطة خدما< �حلر�جة 	�خلدما< �n< �لصلة*1210*0200
قطع �ألخشا�1220*0200
صيد �أل�ا�0501
صيد �أل�ا� F مياs �ملحيطا< 	�لسو�حل*1301*0501



٢٢٠

�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

�لنشا"�لتنقيح �٢لتنقيح ٣ - ١

صيد �أل�ا� F �ملياs �لد�خلية؛ !نشطة �خلدما< �ملتصلة بصيد �أل�ا�*1302*0501
تربية �ملائيا*0502
!حو�H تفريخ �أل�ا�، !حو�H تربية �أل�ا�؛ !نشطة �خلدما< �ملتصلة بتربية �ملائيا<*05021302

�لتعدين �ستغال" �ملحاجر جيم - 
تعدين فحم �ألنثر�سيت تكتيله1010
تعدين فحم �ألنثر�سيت 	تكتيله*2100*1010
حتويل �لفحم UM غا� F �ملوقع*2200*1010
1010*3540*fمن فحم ُيشتر 	موقع �لتعدين ! F ُصنع قو�لب فحم �ألنثر�سيت
تعدين �لليغنيت تكتيله1020
تعدين �لليغنيت 	تكتيله*2100*1020
1020*3540*fمن فحم ُيشتر 	موقع �لتعدين ! F ُصنع قو�لب �لليغنيت
�ستخر�U �خلّث تكتيله1030
تعدين �خلّث 	تكتيله*2909*1030
ُصنع قو�لب �خلّث (F موقع خال� �ملنجم)*3699*1030
�لغا: �لطبيعي1110 Vلنفط �خلا� Uستخر��
�ستخر�� �لنفط �خلا4 	�لغا� �لطبيعي*11102200
�نشطة �خلدما* �ملتصلة باستخر�U �لنفط �لغا: باستثنا� �عما" �ملسح1120
!نشطة �خلدما< �ملتصلة باستخر�� �لنفط 	�لغا� باستثناB !عما� �ملسح*11205000
1200Vلثو�يو� Vتعدين ُ�كا:�* �ليو��نيو
تعدين Qُكا��< �ليو�Qنيو4 	�لثوQيو4*12002302
تعدين ُ�كا:�* �حلديد1310
تعدين Qُكا��< �حلديد13102301
1320Vلثو�يو� Vحلديدية، باستثنا� ُ�كا:�* �ليو��نيو� Sتعدين ُ�كا:�* �لفلز�* غ
تعدين Qُكا��< �لفلز�< غR �حلديدية، باستثناQُ Bكا��< �ليو�Qنيو4 	�لثوQيو4*13202302
�ستغال" �ملحاجر الستخر�U �ألحجا� �لرما" �لطفل1410
�ستخر�� �ألحجاQ للبناB !	 �لُنُصب �لتذكاQية؛ تعدين �خلز� !	 �لطفل �حلر�Q[، 	�لطباشR، 	�لد	لوميت، 	�لرمل، 	�حلصى*2901*1410
تعدين �جلبس 	�ألmيدQيت*2909*1410
�ستخر�U �ملعا#I �لكيميائية معا#I �أل�د14217
14212902Oمعا^9 �أل�د	ستخر�� �ملعا^9 �لكيميائية �
�ستخر�U �مللح1422
�ستخر�� �مللح14222903
�نشطة تعدين �ستخر�U �خرJ غS مصّنفة _ موضع `خر1429
1429*2901*Qتعدين �لفلسبا
تعدين 	�ســــتخر�� !حجاQ �ألسبســــتو�، 	�ملايكا، 	�لكو�Qتز، 	�ألحجاQ �لكرمية، 	�ملو�^ �حلاّكة، 	�ألسفلت، 	�لقطر�9، *2909*1429

	�ملعا^9 �لالفلزية �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر

�لصناعة �لتحويلية  - "�#
منتجاִדا1511 Vحفظ �للحوجتهيز  U2نتا
�جلز�M ،OQعد�^ 	حفظ �للحو4 مبا n Fلك �لُسُجق، 	�لدهو9 �حليو�نية �لصاحلة لألكل، 	!نو�5 �لدقيق 	�جلريش، 	�ملنتجا< *3111*1511

�لثانوية (�جللو^ 	�لعظا4 	ما n UMلك)



٢٢١

جد�	� �لتناظر

�لنشا"�لتنقيح �٢لتنقيح ٣ - ١

جتهيز �لزيو< 	�لدهو9 غR �لصاحلة لألكل*3115*1511
جتهيز حفظ �أل�ا� منتجا* �أل�ا�1512
تعليب 	حفظ 	جتهيز �أل�ا� 	�لقشريا< 	�ألطعمة �ملماثلة (باستثناB �لشوQبة)*3114*1512
Mنتا� جريش �أل�ا�*3115*1512
1513*�جتهيز حفظ �لفو�كه �خلضر�
تعليب 	حفظ �لفو�كه 	�خلضر�	�< (باستثناB �لشوQبة)*3113*1513
^قيق 	جريش �لبطاطس*3116*1513
حتميص �جلو�يا<*3119*1513
جتهيز �لفو�كه 	�خلضر�	�< غR �ملصّنفة F موضع �خر (مثل �لفاصوليا �ملحّمصة 	سكر �لعنب 	مستخرجا< �لعصائر)*3121*1513
ُصنع �لزيو* �لدهوI �لنباتية �حليو�نية1514
ُصنع �لزيو< 	�لدهو9 �لنباتية 	�حليو�نية*15143115
1520Iُصنع منتجا* �أللبا
ُصنع منتجا< �أللبا152031129
ُصنع منتجا* طو�حني �حلبو[1531
1531*3116*Q<؛ ُصنع !طعمة �إلفطا�	؛ طحن �خلضر��Qطحن �حلبو�: �لدقيق، �جلريش، �حلبو� �لغذ�ئية؛ طحن �أل
Nلفا< طحن �حلبو�*3122*1531
ُصنع �لنشا� منتجا* �لنشا�1532
ُصنع �جلريش، قو�لب �خلضر�	�<، �جلو�يا<*3115*1532
1532*3116*Oملند�� OQ ُصنع �لتبيوكة؛ طحن �لذُّ
ُصنع منتجا< �لنشاB غR �ملصّنفة F موضع �خر*3121*1532
ُصنع �ألعالF �حليو�نية �ملحّضر15337
15333122*Oُصنع �ألعال� �حليو�نية �ملحّضر
ُصنع منتجا* �ملخابز1541
ُصنع منتجا< �ملخابز (�خلبز، �ملعّجنا<، 	ما n UMلك)*15413117
ُصنع �لسكر1542
معامل 	مصاF �لسكر3118*1542
Mنتا� ُسّكر �لقبقب، 	�لسكر �ملنقلب، 	!نو�5 �لسكر �ألخرf خال� �لقصب !	 ُسّكر �لبنجر*3121*1542
�لشوكوالتة �حللويا* �لسكرية1543 ُصنع �لكاكا
ُصنع �لكاكا	 	�لشوكوالتة 	�حللويا< �لسكرية*3119*1543
ُصنع كرمية حلوf �خلطمي*3121*1543
ُصنع �ملعكرنة �لرشته (شر�ئط �ملعكرنة) �لُكسُكسي �ملنتجا* �لنشوية �ملماثلة1544
ُصنع �ملعكر	نة 	�لرشته (شر�ئط �ملعكر	نة) 	�لُكسُكسي 	�ملنتجا< �لنشوية �ملماثلة*3117*1544
ُصنع �ملنتجا< �لغذ�ئية �لسهلة �ل= تعتمد على �ملعّجنا<*3121*1544
ُصنع منتجا* �ألغذية �ألخرJ غS �ملصّنفة _ موضع `خر1549
ُصنع �لشوQبة �ملحتوية على حلو4*3111*1549
ُصنع شوQبة �خلضر�	�< 	�لفاكهة*3113*1549
1549*3114*Oألصنا� �لفريد�	ألطعمة �لبحرية �	بة من �أل�ا� Qُصنع !نو�5 �لشو
ُصنع �لنب 	بد�ئل �لنب، �لشا[، �لتو�بل، �لُبهاQ، �خلل، �خلمOR، منتجا< �لبيض*3121*1549
تقطS �ملشربا* �لرحية تكريرها خلطها؛ 2نتاU �لكحو" �إليثيلي من مو�# �ّمر15517
15513131OّمرN ^نتا� �لكحو� �إليثيلي من مو�M خلطها؛	تكريرها 	حية 	با< �لر	ملشر� Rتقط



٢٢٢

�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

�لنشا"�لتنقيح �٢لتنقيح ٣ - ١

ُصنع �ألنبذ15527
15523132Oُصنع �ألنبذ
ُصنع �ملشربا* �لكحولية �ملشتّقة من �مللط (�لشعS �لناشط) ُصنع �مللط1553
ُصنع �ملشر	با< �لكحولية �ملشتقة من �مللط (�لشعR �لناشط) 	ُصنع �مللط15533133
ُصنع �ملشربا* �ملرّطبة (غS �لكحولية)؛ 2نتاU �ملياs �ملعدنية1554
ُصنع �ملشر	با< �ملرّطبة (غR �لكحولية)؛ Mنتا� �ملياs �ملعدنية15543134
ُصنع منتجا* �لتبغ1600
ُصنع منتجا< �لتبغ16003140
غز" �أللياF �لنسجية؛ نسج �ملنسوجا*1711 Sحتض
حتضR 	غز� �ألليا� �لنسجية؛ نسج �ملنسوجا<*17113211
2متاV جتهيز �ملنسوجا*1712
Mمتا4 جتهيز �ملنسوجا<*17123211
ُصنع �ملنسوجا* �جلاهز7، باستثنا� �مللبوسا*1721
ُصنع �ملنسوجا< �جلاهزO، باستثناB �مللبوسا<*3212*1721
ُصنع ستائر 	ُظُلل �لشبابيك من �ألقمشة*3320*1721
ُصنع �لُبسط �لسجا1722#
ُصنع �لُبسط 	�لسجا^*17223214
ُصنع �لقلو� (�حلبا" �لغليظة) �حلبا" �ملصيص �لشبا�1723
ُصنع �لقلو£ (�حلبا� �لغليظة) 	�حلبا� 	�ملصيص 	�لشبا�17233215
ُصنع منسوجا* �خرJ غS مصّنفة _ موضع `خر1729
ُصنع شر�ئط !قمشة، ضفائر، ُتّل*3211*1729
ُصنع �ألقمشــــة لألغر�H �لصناعية، �لفتائل؛ �ملنســــوجا< �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر (مثل �للّبا^، �ألقمشة �ملطلّية *3219*1729

(Bملرّققة، مالبس عّما� �لطال� 	!
ُصنع �حلفاضا< �لصحية*3851*1729
ُصنع �قمشة �صناF من �لتريكو �لكرشيه1730
ُصنع !قمشة 	!صنا� من �لتريكو 	�لكر	شيه17303213
ُصنع �ملالبس باستثنا� �ملالبس �لفر�ئية1810
ُصنع �ملالبس باستثناB �ملالبس �لفر�ئية*3220*1810
ُصنع شبكا< ضم �لشعر*3909*1810
ִדيئة صبغ �لفر��؛ ُصنع �صناF من �لفر��1820
ُصنع �لفر�B �لصناعي؛ شعر �حلصا9*3219*1820
1820*3220*Bكشة من �لفر�Q�	 تو�بع	ُصنع ملبوسا< 
1820*3232Bصبغ �لفر�	صناعا< ִדيئة 
#بغ ִדيئة �جللو1911#
^بغ 	ִדيئة �جللو^19113231
�ألعّنة1912 Uُصنع حقائب �ألمتعة، حقائب �ليد ما شابه .لك، �لسر
ُصنع حقائب �ألمتعة، حقائب �ليد 	ما شابه nلك، �لسر	� 	�ألعّنة*3233*1912
ُصنع !جربة �لُعد^، باستثناB �جللو^ 	�ألحجاQ �لكرمية*3909*1912
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ُصنع �ألحذية1920
ُصنع �ألحذية، باستثناB !حذية �ملطاK �ملفلكن !	 �ملقولب !	 �ألحذية �للد�ئنية*3240*1920
ُصنع !حذية من �خلشب كلّية*3319*1920
1920*3419*�Qُصنع �ألحذية من �لو
ُصنع �ألحذية بشكل !ساسي من �ملطاK �ملفلكن !	 �ملقولب*3559*1920
ُصنع �ألحذية �للد�ئنية*3560*1920
نشر �خلشب سحجه2010
نشــــر �خلشــــب 	سحجه، مبا يشمل �ملنتجا< �لثانوية؛ ُصنع �ألQضيا< �خلشــــبية غR �ملجّمعة، عو�HQ �لسكك �حلديدية؛ *3311*2010

حفظ �خلشب
ُصنع جريش �خلشب 	نشاOQ �خلشب*3319*2010
ُصنع قشر7 �خلشب، �لو�0 �خلشب، �خلشب �ملصفح، �خلشب �لرقائقي، �لو�0 �خلشب �ُحلبي�2021
2021*3311*Áخلشب، !لو�� �خلشب، �خلشب �ملصفح، �خلشب �لرقائقي، !لو�� �خلشب �ُحلبي� Oُصنع قشر
2021*3411*fألخر� Bُصنع �أللو�� �لليفية، !لو�� �لبنا
ُصنع مصنوعا* �لنجا�7 �ألشغا" �خلشبية للمبا�2022
ُصنع مصنوعا< �لنجاOQ 	�ألشغا� �خلشبية للمبا�*20223311
ُصنع �ألعية �خلشبية2023
ُصنع منتجا< صناعة �ل�vميل �خلشبية*3311*2023
2023*3312*fعية �خلشبية �ألخر	ميل، �أل�vُصنع �لصنا^يق، صنا^يق �لشحن، �ألسطو�نا<، �ل
ُصنع منتجا* خشبية �خرJ؛ ُصنع �صناF من �لفلني �لقش مو�# �لضفر2029
ُصنع �خليز9�Q �ملنسو� !	 !غطية �ألQضية �ملصنوعة من �لقش*3214*2029
ُصنع مو�^ �لضفر؛ �لسال� 	!صنا� !خرf من �خليز9�Q، مو�^ �لضفر*3312*2029
جتهيز �لفلني؛ ُصنع �ملنتجا< �لفلينية، �لسلع �خلشبية �لصغOR، مثل �لُعد^، �أل^	�< �ملنـزلية، �لزينا<، �لُعلب، �لسلع �خلشبية *3319*2029

�ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر
2029*3320*(HQلقائمة على �أل� Rقطع �ألثا� غ) ستائر �لشبابيك	ُصنع �لتجهيز�< من �خلشب، مثل مشاجب �ملعاطف 
2101Jلو�~ �ملقّو�ُصنع عجائن �لو�~ �لو�~ 
2101*3411*fملقّو� �Qلو�	 �Qلو�	 �Qُصنع عجائن �لو
ُصنع �لو�Q �ملغطى 	�مللمع 	�ملصمغ 	�ملصفح 	�ملقّوf ”بعيدj عن �آلال<“*3419*2101
ُصنع 	�Q �لكربوF 9 شكل لّفا< !	 صحائف*3909*2101
2102Jلو�~ �ملقّو��ألعية �ملصنوعة من �لو�~  Uملمّو� Jلو�~ �ملقّو�ُصنع �لو�~ 
ُصنع �لو�Q !	 �لو�Q �ملقّوf �ملمّو�*3411*2102
2102*3412*fملقّو� �Qلو�	 �Qصنا^يق من �لو	عية 	ُصنع !
2109Jلو�~ �ملقّو�ُصنع �صناF �خرJ من �لو�~ 
ُصنع �لو�Q 	�لو�Q �ملقّوf �ملستخدF 4 �إلنشا�B<، مثل �لبكر�<، 	�ألصنا� �ملخر	طية �لشكل، 	�لقلو�، 	�لبوبينا<*3412*2109
ُصنع !صنا� من �لو�Q 	�لو�Q �ملقّوf مثل �ألطبا�، �أل^	�< �ملنـزلية، �لقرطاسية، �لفوK، مو�^ �لتجميل، قو�لب �لترشيح*3419*2109
�لطباعة !	 �لطباعة �لباO�Q للقرطاسية 	�لبطاقا<*3420*2109
ُصنع 	�Q �لكربو9 �ملقطو5 حسب �حلجم �ملطلو�*3909*2109
نشر �لكتب �لنشر�* غS .لك من �ملنشو��*2211
22113420*>�Qلك من �ملنشوn Rغ	خلر�ئط �	لنشر�< �	نشر �لكتب 
نشر �لصحف �ليوميا* �لد�يا*2212
نشر �لصحف 	�ليوميا< 	�لد	Qيا<*22123420
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نشر �ألعما" �ملوسيقية2213
نشر �ملوسيقى �ملطبوعة*3420*2213
نشر 	سائط �إلعال4 �ملسّجلة*3832*2213
2219Jنو�� نشر �خر�
!نو�5 نشــــر !خرf (�لصوQ، �لنقو«، �لبطاقا< �لvيدية، جد�	� �ملو�عيد، �لنما�n، �مللصقا<، �ستنســــا� �ألعما� �لفنية، *22193420

	ما n UMلك)
�لطباعة2221
�لطباعة (�لد	Qيا<، �لكتب، �خلر�ئط، �ملوسيقى، �مللصقا<، �لكتالوجا<، �لطو�بع، �لعملة) حلسا� �لناشرين !	 �ملنتجني *3420*2221

!	 �حلكومة !	 �خرين
ُصنع معر	ضا< 	طر�ئف �إلعال9*3909*2221
�نشطة �خلدما* �ملتصلة بالطباعة2222
!نشطة �خلدما< �ملتصلة بالطباعة (جتليد �لكتب، Mنتا� �حلر	�، 	�أللو��، 	ما n UMلك)*22223420
�ستنسا� سائط �إلعالV �ملسّجلة2230
�ستنســــا� �لتسجيال< 	شــــر�ئط �لتسجيل �لسمعية 	�ملسّجلة باحلاســــو� من �لُنسخ �أل4، �ستنســــا� �ألسطو�نا< �للّينة *3832*2230

	�ألسطو�نا< �لصلبة �ملد�ة
�ستنسا� �ألفال4 �لسينمائية 	!فال4 �لفيديو*9411*2230
ُصنع منتجا* �فر�I �لكو�2310
ُصنع منتجا< !فر�9 �لكو�*23103540
ُصنع �ملنتجا* �لنفطية �ملكّر�23207
مصاF �لنفط*3530*2320
2320*3540*Oلنفط من مو�^ مشتر�� Fُصنع منتجا< مصا
23309جتهيز �لوقو# �لنو
جتهيز �لوقو^ �لنو	[*23303511
ُصنع �ملو�# �لكيميائية �ألساسية، باستثنا� �أل�د7 �ملركبا* �آل:تية2411
ُصنع �ملو�^ �لكيميائية �ألساسية، باستثناB �أل�دO 	�ملركبا< �آل�	تية*24113511
ُصنع �أل�د7 �ملرّكبا* �آل:تية2412
ُصنع منتجا< صناعة �أل�دO �آل�	تية (�ض �لنيتريك، �ألمونيا، نتر�< �لبوتاسيو4، �ليوQيا)*3511*2412
2412*3512*Oملعّقد�	ملرّكبة �	ملخلوطة �	لبوتاسية �لصرفة �	لفوسفاتية �	تية 	آل�� Oُصنع �أل�د
ُصنع �للد�ئن _ �شكا�ا �ألّلية صنع �ملطاz �لتركيبـي2413
ُصنع �للد�ئن F !شكا�ا �ألّ	لية 	صنع �ملطاK �لتركيبـي*24133513
2421Jملنتجا* �لكيميائية - �لز��عية �ألخر�ُصنع مبيد�* �آلفا* 
24213512*fعية �ألخر�Qملنتجا< �لكيميائية - �لز�	ُصنع مبيد�< �آلفا< 
ُصنع �لدهانا* �لو�نيشا* �لطال��* �ملماثلة، �حبا� �لطباعة �ملصطكا*2422
ُصنع �لدهانا< 	�لوQنيشا< 	طال�B< �للك3521*2422
ُصنع حv �لطباعة*3529*2422
ُصنع !لو�9 �لفنانني 	�لدهانا<*3909*2422
ُصنع �ملستحضر�* �لصيدالنية �لكيمايا* �لد�ئية �ملنتجا* �لنباتية2423
ُصنع �لعقاقR 	�أل^	ية3522*2423
ُصنع �لضما^�< 	�خليوK 	�ألQبطة �جلر�حية 	�لطبية؛ �أل�نت �ملستخدF 4 طب �ألسنا9*3851*2423
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�ملنّظفا*، مستحضر�* �لتنظيف �لتلميع، �لعطو� مستحضر�* �لتجميل2424 Iُصنع �لصابو
2424*3523fمستحضر�< �لتزيني �ألخر	مستحضر�< �لتجميل، 	 Qلعطو�	مستحضر�< �لتنظيف، 	ُصنع �لصابو9 
ُصنع مو�^ تلميع �ألثا� 	�ملعا^9 	ما n UMلك؛ �لشمو5؛ �ملستحضر�< �ملزيلة للر�ئحة*3529*2424
ُصنع �ملنتجا* �لكيميائية �ألخرJ غS �ملصّنفة _ موضع `خر2429
تكرير ملح �لطعا4*3121*2429
ُصنع �لكربو9 �لنشط؛ مستحضر�< منع �لتجمُّد؛ �ملنتجا< �لكيميائية لالستخد�4 �لصناعي 	�ملعملي*3511*2429
ُصنع حv �لكتابة 	�لرسم؛ منتجا< �جليالتني؛ �ملنتجا< �لفوتوكيميائية، �لشر�ئح، �ألفال4؛ �ألفال4 �حلّساسة غR �ملعّرضة، *3529*2429

	سائط �لتسجيل غR �ملسّجلة
ُصنع �أل�نت �ملطاطي*3559*2429
ُصنع !سطو�نا< �لفونوغر�� غR �ملسّجلة*3560*2429
ُصنع �أللياF �الصطناعية2430
2430*3211*(Oنسج !ليا� �صطناعية مشتر�	غز� ) تركيبـية >�Rمة من ُشع	vم Kُصنع خيو
ُصنع �ملشاقة �لُشعRية !	 �ألليا� �لتيلية �الصطناعية، باستثناB �لزجا�*3513*2430
ُصنع �إلطا��* �ألنابيب �لد�خلية �ملطاطية، جتديد �ألسطح �خلا�جية لإلطا��* �ملطاطية 2عا#7 بنائها2511
ُصنع �إلطا�Q< 	�ألنابيب �لد�خلية �ملطاطية، جتديد �ألسطح �خلاQجية لإلطا�Q< �ملطاطية 	Mعا^O بنائها*25113551
2519Jُصنع �ملنتجا* �ملطاطية �ألخر
ُصنع منتجا< �ملطاK �لتركيبـي بأشكا�ا �ألساسية: صفائح، قضبا9، !نابيب، 	غn Rلك*3513*2519
ُصنع مو�^ Mصال� �ألنابيب �لد�خلية*3551*2519
ُصنــــع منتجا< تامة �لتجهيز !	 شــــبه �ّهزO غــــR مصّنفة F موضع �خر من �ملطاK �لطبيعــــي !	 �لتركيبـي (مثل �ألصنا� *3559*2519

�لصناعية 	�لصيدلية 	�ألصنا� �ملتعلقة باأللبسة)
2519*3851*Kُصنع �خلر�طيم �لطبية من �ملطا
ُصنع �ملنتجا* �للد�ئنية2520
ُصنع �لسلع �لنسجية �للد�ئنية �ملرّكبة، باستثناB �أللبسة (مثل �حلقائب 	�لتجهيز�< �ملنـزلية)*3212*2520
ُصنع منتجا< �للد�ئن بأشكا�ا �ألساسية: صفائح، قضبا9، !نابيب، 	غn Rلك*3513*2520
ُصنع !صنا� لد�ئنية غR مصّنفة F موضع �خر (!^	�< �ملائدO، �لبالK، قطع �ملبا�، 	غn Rلك)*3560*2520
�ملنتجا* �لزجاجية2610 Uُصنع �لزجا
ُصنع خيوK مv	مة من �ألليا� �لزجاجية*3211*2610
ُصنع �لزجا� 	�ملنتجا< �لزجاجية*3620*2610
ُصنع �لصو� �لزجاجي*3699*2610
ُصنع �ملنتجا* �خلزفية غS �إلنشائية غS �حلر��ية2691
ُصنع �ملنتجا< �خلزفية غR �إلنشائية غR �حلر�Qية (�لفخاQ 	�لصي¯ 	�أل^	�< �لفخاQية)26913610
ُصنع �ملنتجا* �خلزفية �حلر��ية2692
ُصنع �ملنتجا< �لطفلية �حلر�Qية*3691*2692
ُصنع �ملنتجا< �حلر�Qية غR �لطفلية*3699*2692
ُصنع �ملنتجا* �لطفلية �خلزفية �إلنشائية غS �حلر��ية2693
ُصنع �ملنتجا< �لطفلية 	�خلزفية �إلنشائية غR �حلر�Qية*26933691
�جلص2694 Sجل�ُصنع �أل�نت 
ُصنع �أل�نت 	�جلR 	�جلص26943692
ُصنع �ألصناF �ملنتجة من �خلرسانة �أل�نت �جلص2695
ُصنع �ألصنا� �ملنتجة من �خلرسانة 	�أل�نت �جلص*26953699
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قطع تشكيل صقل �ألحجا�2696
قطع 	تشكيل 	صقل �ألحجاQ (F غR �ملحجر)*26963699
ُصنع �ملنتجا* �ملعدنية �لالفلزية �ألخرJ غS �ملصّنفة _ موضع `خر2699
ُصنع 	�Q �ألسبستو�*3411*2699
ُصنع منتجا< �ألسفلت*3540*2699
ُصنع منتجا< �ألسبستو�؛ مو�^ �الحتكا�؛ �ملو�^ �لعا�لة �ملعدنية؛ !حجاQ �لشحذ، �ملنتجا< �حلاّكة؛ �ملنتجا< �ملصنوعة *3699*2699

من �مليكا !	 �لغر�فيت !	 �ملو�^ �ملعدنية �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر
ُصنع �حلديد �لُصلب �لقاعديني2710
ُصنع منتجا< �حلديد 	�لُصلب �ألّ	لية (باستثناB عمليا< �لتشكيل 	�لسبك)*3710*2710
ُصنع تركيبا< مو�سR من �حلديد 	�لُصلب*3819*2710
ُصنع �لفلز�* �لثمينة غS �حلديدية �لقاعدية2720
ُصنع �لسبائك �ملعدنية �خلزفية*3699*2720
ُصنع �ملنتجا< �ألّ	لية من �لفلز�< �لثمينة 	غR �حلديدية (باستثناB عمليا< �لتشكيل بالّطر� 	�لسبك)*3720*2720
2720*3819*Oحديدية من قضبا9 ُمشتر� Rكابال< غ	حديدية؛ !سال�  Rمن فلز�< غ Rُصنع تركيبا< مو�س
سبك �حلديد �لُصلب2731
سبك �حلديد 	�لُصلب*27313710
سبك �لفلز�* غS �حلديدية2732
سبك �لفلز�< غR �حلديدية*27323720
ُصنع �ملنتجا* �ملعدنية �إلنشائية2811
ُصنع �ملنتجا< �ملعدنية �إلنشائية*28113813
2812I#عية من �ملعاُصنع �لصها�يج �خلّز�نا* �أل
ُصنع �خلّز�نا< 	�لصهاQيج من �ملعا^9 الستخد�ما< �لتخزين 	�لتصنيع؛ �ملر�جل �ملستخدمة F �لتدفئة �ملركزية*3813*2812
ُصنع ُمشّعا< 	!	عية معدنية للغا� �ملضغوK 	�ملسّيل*3819*2812
ُصنع مولد�* �ا� �ملا� باستثنا� مر�جل �لتدفئة �ملركزية باملياs �لساخنة2813
ُصنع مولد�< ·اQ �ملاB باستثناB مر�جل �لتدفئة �ملركزية باملياs �لساخنة*3813*2813
ُصنع !جز�B للمفاعال< �لنو	ية*3824*2813
تشكيل �ملعا#I بالّطر~ �لكبس �لسبك �لدلفنة؛ ميتالو�جيا �ملساحيق2891
تشكيل �حلديد 	�لُصلب بالّطر�*3710*2891
تشكيل �لفلز�< �لثمينة 	غR �حلديدية بالطْر�*3720*2891
�لتشكيل باحلد�^O 	�لطْر� �ليد	[ للمنتجا< �ملعدنية*3811*2891
تشكيل �ملنتجا< �ملعدنية بالطْر� !	 �لكبس*3819*2891
معاجلة طلي �ملعا#I؛ ��ندسة �مليكانيكية �لعامة نظS �سم � على �ساx عقد2892
معاجلة �حلديد 	�لُصلب 	تشغيلهما �ملتخّصص لقاB !جر !	 على !سا� عقد*3710*2892
معاجلة �ملعا^9 �لثمينة 	�ملعا^9 غR �حلديدية 	تشغيلها �ملتخّصص لقاB !جر !	 على !سا� عقد*3720*2892
معاجلة 	طالB �ملعا^9 (مثل �لطالB بالكهرباB، �لتلميع، �حلفر، �للحا4) مقابل Qسم !	 على !سا� عقد*3819*2892
!عما� 	Q« �آلال<: �لتشغيل �آل� 	�لتشكيل بالقطع 	�لتصنيع، مبا n Fلك عمليا< �إلصال�*3829*2892
2892*3901*OQألصنا� �لفضية من !جل �لتجا�	ها، للمجوهر�< Rغ	حلفر، �	 Bعمليا< �لطال
ُصنع �#�* �لقطع �لُعد# �ليدية �خلر#�* �ملعدنية �لعامة2893
ُصنع �أل^	�< �ملنـزلية �ملعدنية (�لسكاكني، !^	�< �ملطبخ، 	ما n UMلك)؛ �لُعد^ �ليد	ية للز�Qعة 	�لبْستنة؛ ُعد^ �لسّباكني *3811*2893

	�لنّجاQين 	�حلر� �ألخرf؛ �ألقفا� 	�خلر^	�< �ملعدنية �لعامة
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ُصنع �مللحقا< 	�للو��4 لُعد^ �ملاكينا< (سو�Bً كانت تعمل بالكهرباB !	 ½ تكن)*3823*2893
ُصنع منتجا* �ملعا#I �ملصّنعة �ألخرJ غS �ملصّنفة _ موضع `خر2899
ُصنع �لقو�مط 	�ألبزميا< لألحذية*3240*2899
ُصنع !جهزO �ملطبخ �ليد	ية*3811*2899
ُصنع �لسلع �ملعدنية الستخد�4 �ملكاتب (باستثناB �ألثا�)*3812*2899
ُصنع !غلفة �ألفر�9 	!حو�H �لغسيل 	�ملنتجا< �ملماثلة �ملصنوعة من �لصفائح �ملعدنية*3813*2899
ُصنــــع مشــــابك �لتثبيت، �لزنــــvكا<، �أل	عية �ملعدنية، �ألصنــــا� �ملصنوعة من �لســــلك، �أل^	�< �لصحية �ملعدنية (مثل *3819*2899

�ألحو�H)، !^	�< �ملطبخ، �خلز�ئن، !طر �لصوQ، !غطية �لر!�
صُنع عربا< Qصد �حلالة �جلوية، Qّفاصا< �لسفن 	�ملنّصا< �ملعدنية �لقابلة للنقل، �ألنابيب �ملرنة 	�خلر�طيم*3829*2899
ُصنع �أل^	�< �ملطلية مبعا^9 ¾ينة*3901*2899
ُصنع �ألصنا� �ملعدنية �لصغOR غR �ملصّنفة F موضع �خر*3909*2899
ُصنع �ملحركا* �لتو�بينا* باستثنا� gركا* �لطائر�* �لسيا��* �لدّ��جا* �لبخا�ية2911
ُصنع �ملحركا< 	�لتوQبينا<3821*2911
ُصنع �ملكابس 	حلقا< �ملكابس*3829*2911
2911*3841*Qلبحا� F 5بينا< �الندفاQتو	ُصنع ¬ركا< 
ُصنع �ملضخا* �لضو�غط �حلنفيا* �لصماما*2912
ُصنع صماما< �لسباكة 	�لسلع �لنحاسية*3819*2912
2912*3822*sلضّخ �مليا Bُصنع طو�حني ��و�
ُصنع مضخا< �ملعامل*3824*2912
ُصنع �ملضخا<، ضو�غط ��و�B 	�لغا�، �لصماما<*3829*2912
ُصنع �ملضخا< 	�لضو�غط للمركبا< �n< �ملحركا<*3843*2912
�جهز7 �لتعشيق نقل �حلركة2913 xُصنع �ملحامل �لتر
ُصنع �ملحامل 	�لتر	� 	!جهزO �لتعشيق 	نقل �حلركة*29133829
�فر�I �لصهر مو�قد �فر�I �لصهر2914 Iُصنع �ألفر�
2914*3819*fلتدفئة �ألخر� O!جهز	ملو�قد �	لكهربائية � Rُصنع �ألفر�9 �ملعدنية غ
ُصنع !فر�9 �ملخابز �لكهربائية*3824*2914
ُصنع !فر�9 �لعمليا< �لصناعية 	!فر�9 �لصهر (غR �لكهربائية)*3829*2914
ُصنع !جهزO تسخني للمعامل*3851*2914
ُصنع معد�* �لرفع �ملنالة2915
ُصنع Q	�فع سيا�Q< 	بكر�< 	�ال< Qفع*3811*2915
ُصنع مركبا< حتميل، مركبا< Qّ£، مصاعد ��Qعية، 	غn Rلك*3822*2915
ُصنع !بر�� �حلفر؛ معد�< �لرفع 	�ملنا	لة للتشييد 	�لتعدين*3824*2915
ُصنع �ال< �لرفع 	�لتحميل، �لر	�فع، �ملصاعد، ســــيا�Q< �لنقــــل �لصناعي، �جلّر��Q<، �ال< �حلْز4؛ قطع Nّصصة ملعد�< *3829*2915

�لرفع 	�ملنا	لة
ُصنع �لرحويا< 	�لبكر�<، 	�ال< �لرفع �ملستخدمة F �ألغر�H �لبحرية، 	ما n UMلك*3841*2915
ُصنع �آلال* �ألخرJ �ملتعد#7 �ألغر��2919
ُصنع فالتر 	حشو�< �يت �لوقو^ �ملنـز�، Qّشاشا< �حلد�ئق �ملتنقلة، !نابيب �لتvيد �مللتّفة؛ ُصنع 	Mصال� 	صيانة معد�< *3819*2919

MطفاB �حلريق
ُصنع �ال< للتعبئة 	�لتغليف؛ تعبئة �لزجاجا< 	�لتعليب؛ تنظيف �لزجاجا<؛ �لصقل*3824*2919
ُصنع �ال< �لو�9*3825*2919
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ُصنع 	حد�< تكييف ��و�B، معد�< �لتثليج، �ملر�	� (�لصناعية)، مولد�< �لغا�، !جهزQ O« ملقا	مة �حلريق، !جهزO �لطر^ *3829*2919
�ملركز[، �آلال< �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر

ُصنع !جهزO �لطر^ �ملركز[ للمعامل*3851*2919
ُصنع �آلال* �لز��عية `ال* �حلر�جة2921
ُصنع �ال< قص �ألعشا� �ليد	ية*3811*2921
2921*3819*fعية �ألخر�Qلز� Hلألغر�	ملاشية �	جن �	ُصنع حّضانا< معدنية للد
2921*3822*Bبالكهربا Qُتد�	عية �ل= ُتمسك باليّد �Qحلر�جة خال� �لُعد^ �لز�	عة �Qُصنع �ال< �لز
ُصنع �لُعد# �آللية2922
2922*3822*Bية تعمل بالكهربا	عية يد�Q� ^ُصنع ُعد
ُصنع �لُعد^ �آللية 	ملحقاִדا 	تو�بعها ملاكينا< !شغا� �ملعا^9 	�ألخشا� (غR �لكهربائية)*3823*2922
ُصنع �لُعد^ �آللية لآلال< �لصناعية خال� ماكينا< !شغا� �ملعا^9 	�ألخشا� (غR �لكهربائية)*3824*2922
ُصنع �ال< تقطيع �خلر^O 	�ألكو��n Q< �ملر�	� 	معّد�< �لفر�مل ��يدQ	ليكية*3829*2922
2922*3831*Bُصنع معد�< �للحا4 بالكهربا
ُصنع `ال* تستعمل _ �مليتالو�جيا2923
ُصنع �ال< تستعمل F �مليتالوQجيا*3823*2923
ُصنع �ال< للصهر 	�لتنقية*3824*2923
ُصنع `ال* لعمليا* �لتعدين �ستغال" �ملحاجر �لتشييد2924
ُصنع �ال< لعمليا< �لتعدين 	�ستغال� �ملحاجر 	�لتشييد*3824*2924
ُصنع معد�< منا	لة �ملو�^*3829*2924
ُصنع `ال* جتهيز �ألغذية �ملشربا* �لتبغ2925
ُصنع �ال< صناعية خاصة لتجهيز �ألغذية 	�ملشر	با< 	�لتبغ*29253824
ُصنع `ال* 2نتاU �ملنسوجا* �مللبوسا* �جللو2926#
ُصنع �ال< �لنسج*3824*2926
ُصنع ماكينا< �خلياطة؛ ماكينا< �لغسل 	�ملغاسل 	�لتنظيف �جلا� 	�لكّي*3829*2926
ُصنع Mبر ملاكينا< �لتصنR (�لتريكو) 	�خلياطة*3909*2926
ُصنع �ألسلحة �لذخائر2927
2927*3529*ORلذخ�	ُصنع �ملتفجر�< 
ُصنع �ألسلحة �لصغOR 	لو��مها، �ملعّد�< �حلربية �لثقيلة؛ �لدّبابا<*3829*2927
2929Jُصنع �آلال* �ملتخصصة �لغر� �ألخر
ُصنع حر	� طباعة معدنية 	حر	� طباعة �n< 	جه معد�*3819*2929
ُصنع قو�لب للمعا^9*3823*2929
2929*3824*Kالصطناعية، �ألشغا� �لزجاجية، صناعة �لبال� Kخليو� 	؛ �ال< !ليا� �لنسج !�Qُصنع �ال< حرفة �لطباعة؛ �ال< صناعة �لو
ُصنع ماكينا< جتفيف �ملالبس بالطر^ �ملركز[*3829*2929
ُصنع �ال< �ألغر�H �خلاصة غR �ملصّنفة F موضع �خر*3851*2929
ُصنع �ألجهز7 �ملنـزلية غS �ملصّنفة _ موضع `خر2930
ُصنع هّو�يا< !جهزO �لطهي �ملصنوعة من �لصفائح �ملعدنية من �لنو5 �ملستخدF 4 �ملنا��*3813*2930
صُنع �ملو�قد 	!جهزO �لتدفئة �ملنـزلية غR �لكهربائية*3819*2930
ُصنع مو�قد �لطبخ �ملنـزلية 	�لثالجا< 	ماكينا< �لغسل*3829*2930
ُصنع �ألجهزO 	�أل^	�< �ملنـزلية �لكهربائية3833*2930



٢٢٩

جد�	� �لتناظر

�لنشا"�لتنقيح �٢لتنقيح ٣ - ١
3000�ُصنع `ال* �ملكاتب �ملحاسبة `ال* �حلسا[ �إللكتر
ُصنع �ال< �ملكاتب 	�ملحاسبة 	�ال< �حلسا� �إللكتر	�*3825*3000
3000*3852*Qُصنع �ال< نسخ �لصو
ُصنع �ملحركا* �ملولد�* �ملحوال* �لكهربائية3110
ُصنع �ملحركا< 	�ملولد�< 	�ملحوال< �لكهربائية*3831*3110
ُصنع �ملحوال< �لالسلكية*3832*3110
ُصنع �جهز7 تو:يع �لكهربا� �جهز7 �لتحكم فيها3120
3120*3831*Bلوحا< �ملفاتيح �لكهربائية؛ معد�< تو�يع �لكهربا O!جهز	ُصنع �موعا< �ملفاتيح �لكهربائية 
ُصنع �لد	�ئر شبه �ملوّصلة*3832*3120
ُصنع �ملفاتيح �لكهربائية، �ملصاهر، �ملقابس، �لقابسا<، �ملوّصال<، مانعا< �لصو�عق*3839*3120
ُصنع �ألسال� �لكابال* �ملعزلة3130
ُصنع �ألسال� 	�لكابال< �ملعز	لة*31303839
ُصنع �ملركما* �خلاليا �ألّلية �لبطا�يا* من �خلاليا �ألّلية3140
3140*3559*Kيا< من �ملطاQلك، للبطاn Rغ	صنا^يق، 	 B!جز�	عية 	!	ُصنع فو�صل 
ُصنع فو�صل 	!	عية 	!جز�B 	صنا^يق، 	غn Rلك، للبطاQيا< من �للد�ئن*3560*3140
ُصنع �ملركما< 	�خلاليا �ألّ	لية 	�لبطاQيا< من �خلاليا �ألّ	لية*3839*3140
ُصنع �ملصابيح �لكهربائية معّد�* �إلنا�31507
ُصنع مصابيح معدنية*3812*3150
ُصنع �ملعّد�< �ملعدنية لإلضاOB 	قطعها باستثناB �الستخد�F 4 معد�< �لد�Qجا< 	�ملركبا< �n< �ملحركا<*3819*3150
ُصنع �ملصابيح 	�لتركيبا< �لكهربائية*3839*3150
ُصنع �لالفتا< �لكهربائية*3909*3150
ُصنع �ملعّد�* �لكهربائية �ألخرJ غS �ملصّنفة _ موضع `خر3190
ُصنع �لتجهيز�< �لزجاجية �لعا�لة*3620*3190
ُصنع منتجا< �لغر�فيت*3699*3190
ُصنع معد�< MضاOB للد�Qجا< �n< �لعجلتني*3819*3190
ُصنع !جهزO �لطالB بالكهرباB، �لتحليل �لكهربائي، �الستشر�^*3824*3190
ُصنع ماكينا< غسل �ألطبا� باستثناB �ألنو�5 �ملنـزلية*3829*3190
ُصنع معد�< كهربائية لإلشعا� !	 Mطال� �حلركة ملحركا< �الحتر�� �لد�خلي؛ �ملعّشقا< 	�لفر�مل �لكهربائية �ملغناطيسية؛ *3831*3190

OQإلشا�	لتحكم �	سائل كهربائية للتوقيت 	
ُصنع !جهزO �إلشا�Q< 	ضبط �ملر	Q �لبصرية 	�لصوتية*3832*3190
ُصنع معد�< �إلضاOB للسيا�Q<؛ Mلكتر	^�< من �لفحم 	�لغر�فيت؛ �ملعّد�< �لكهربائية �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*3839*3190
ُصنع مّساحا< حاجب �لريح �لكهربائية، ُمذيبا< �لصقيع*3843*3190
ُصنع �ملساQعا< (سيكلوتر	نا<، بيتاتر	نا<)؛ !جهزO كشف �أللغا4*3851*3190
ُصنع �لصماما* �ألنابيب �إللكترنية غSها من �ملكونا* �إللكترنية3210
3210*3831*ORملتغ�	نية �لثابتة 	ملكّثفا< �إللكتر� Bُصنع �ملكّثفا< باستثنا
3210*3832*ORملتغ�	نية �لثابتة 	نية مبا يشمل �ملكّثفا< �إللكتر	ها من �ملكّونا< �إللكترRغ	نية 	ألنابيب �إللكتر�	ُصنع �لصماما< 
ُصنع �جهز7 �إل�سا" �لتلفزيو� �إل.�عي �جهز7 ��اتف �ل�~ �لسلكيني3220
ُصنع !جهزO �إلQسا� �لتلفزيو� 	�إل�nعي 	!جهزO ��اتف 	�ل�v �لسلكيني*32203832
ُصنع �جهز7 �الستقبا" �لتلفزيو� �إل.�عي �جهز7 تسجيل � عر� �لصو* � �لفيديو ما يرتبط ֲדا من سلع3230
ُصنع !جهزO �الستقبا� �لتلفزيو� 	�إل�nعي 	!جهزO تسجيل !	 عرH �لصو< !	 �لفيديو 	ما يرتبط ֲדا من سلع*32303832
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ُصنع �ملعّد�* �لطبية �جلر�حية �جهز7 تقومي �ألعضا�3311
ُصنع �ألثا� 	�لتركيبا< �ملستخدمة F �لطب 	�جلر�حة 	طب �ألسنا9*3812*3311
ُصنع �ملطّهر�< �ل= ُتستخدF 4 صالونا< �لتجميل 	صالونا< �حلالقة*3829*3311
3311*3832*Bلعال� بالكهربا� Oألشعة �لسينية؛ !جهز� Oُصنع !جهز
ُصنع �ملعّد�< 	�ألجهزO 	�للو��4 �جلر�حية 	�لطبية 	�ملتعلقة بطب �ألسنا9؛ !جهزO تقومي �ألعضاB 	جر�حة تعويض �ألجز�B �لناقصة*3851*3311
ُصنع �أل^	�< �خلاصة بطب �لعيو9*3852*3311
ُصنع �ألطر�� �الصطناعية 	!طقم �ألسنا9 حسب �لطلب*9331*3311
�لتحُقق �الختبا� �ملالحة غSها من �ألغر��، باســــتثنا� 3312 xألجهز7 �ملســــتخدمة ألغر�� �لقيا� *�ُصنع �أل#

معّد�* ضبط �لعمليا* �لصناعية
ُصنع !^	�< قيا� للعاملني على �آلال<*3823*3312
ُصنع معد�< �لر�^�Q 	!جهزO �لتحكم �لالسلكي عن ُبعد*3832*3312
ُصنع �أل^	�< 	�ألجهزO �ملستخدمة F معّد�< �لقيا� 	�لضبط، باستثناB معّد�< ضبط �لعمليا< �لصناعية*3851*3312
ُصنع !^	�< �لقيا� �لبصرية �لعلمية*3852*3312
ُصنع معد�* ضبط �لعمليا* �لصناعية3313
ُصنع معد�< ضبط �لعمليا< �لصناعية*33133851
ُصنع �أل#�* �لبصرية معد�* �لتصوير �لفوتوغر�_3320
33203852*Fمعد�< �لتصوير �لفوتوغر�	< �لبصرية �	ُصنع �أل^
33307Sلساعا* �لكب�ُصنع ساعا* �ليد �جليب 
3330*3853ORلساعا< �لكب�	جليب �	ُصنع ساعا< �ليد 
ُصنع شر�ئط 	!سا	Q ساعا< �ليد 	�جليب من �ملعا^9 �لثمينة؛ !حجاQ لساعا< �ليد 	�جليب*3901*3330
ُصنع �ملركبا* .�* �ملحركا*3410
ُصنع �ملركبا< �n< �ملحركا<*34103843
ُصنع �ألبد�I (�عما" جتهيز �لعربا*) للمركبا* .�* �ملحركا*؛ ُصنع �ملركبا* �ملقطو�7 نصف �ملقطو�34207
ُصنع �لصهاQيج من صفائح معدنية مصّممة 	�ّهزO كي حتملها 	سيلة، !	 !كثر، من 	سائل �لنقل (مثل �لشاحنا<)*3813*3420
ُصنع �ملقطو�Q< �لصناعية؛ �حلا	يا<*3829*3420
3420*3843*OQملركبا< �ملقطو� B؛ !جز�OQنصف �ملقطو	 OQملحركا<؛ �ملركبا< �ملقطو� >�n >ُصنع !بد�9 �ملركبا
ُصنع �جز�� تو�بع للمركبا* .�* �ملحركا* gركاִדا3430
3430*3560*>�Qمانعا< �صطد�4 لد�ئنية للسيا	ُصنع شبكا< 
ُصنع !جز�B 	تو�بع للمركبا< �n< �ملحركا< 	¬ركاִדا*3843*3430
بنا� 2صال0 �لسفن3511
ُصنع �ألطو�� �لقابلة للنفخ (مطاطية)*3559*3511
ُصنع �ألجز�B �ملعدنية للسفن 	�لصنا^�*3813*3511
ُصنع !Qصفة �حلفر �لعائمة 	!جهزO �ستخر�� �لنفط*3824*3511
بنا B	Mصال� �لسفن (خال� قو��Q �لرياضة 	�لنـزهة) 	�ألجز�B �ملتخّصصة*3841*3511
بناB �لسفن �حلائمة*3845*3511
بنا� 2صال0 قو��[ �لنـزهة �لرياضة3512
ُصنع �لقو��Q �لقابلة للنفخ (مطاطية)*3559*3512
بنا B	Mصال� قو��Q �لرياضة 	�لنـزهة 	�ألجز�B �ملتخّصصة*3841*3512
�ملعّد�* �لد��جة على �خلطوz �حلديدية3520 Vلتر��ُصنع قاطر�* �لسكك �حلديدية 
ُصنع �لعجال< لعربا< 	قاطر�< �لسكك �حلديدية*3710*3520
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ُصنع �ملعّد�< �لكهربائية للتحكم F ¬ركا< �لسكك �حلديدية*3831*3520
ُصنع قاطر�< �لسكك �حلديدية 	�لتر�4 	�ملعّد�< �لد�Qجة على �خلطوK �حلديدية3842*3520
ُصنع �ملركبا* �جلوية �لفضائية3530
ُصنع �ملركبا< �جلوية 	�لفضائية*35303845
ُصنع �لد��جا* �لنا�ية3591
ُصنع �لد�Qجا< �لناQية*35913844
ُصنع  �لعا#ية .�* �لعجلتني عربا* �لعجز35927
ُصنع عربا< �لعجز�n O< �ملحركا<*3843*3592
ُصنع �لد�Qجا< �n< �لعجلتني 	!جز�ئها*3844*3592
ُصنع عربا< �لعجزO غR �ملجّهزO مبحر�*3849*3592
ُصنع ^�Qجا< �ألطفا� �n< �لعجلتني*3909*3592
ُصنع معد�* �لنقل �ألخرJ غS �ملصّنفة _ موضع `خر3599
ُصنع عربا< �ليد �لصغOR 	�لعربا< �خلفيفة �ملسطحة 	�حلو�مل �ملتحركة (مبا فيها �ملعّدO لالستخد�4 �لصناعي �ملتخّصص)*3829*3599
ُصنع �لعربا< �ل= ُتدفع باليد، 	�لعربا< �ل= جترها �حليو�نا<، 	�لعربا< �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*3849*3599
ُصنع �ألثا{3610
ُصنع �ألثا� 	�لتركيبا<، باستثناB �للد�ئنية !	 �ملعدنية*3320*3610
ُصنع �ألثا� �للد�ئ¯*3560*3610
ُصنع �ألثا� 	�لتركيبا< من �ملعا^9*3812*3610
ُصنع �ملجوهر�* �ألصناF �ملتصلة ֲדا3691
ُصنع �ملجوهر�< 	�ألصنا� �ملتصلة ֲדا*36913901
ُصنع �آلال* �ملوسيقية3692
ُصنع �آلال< �ملوسيقية3902*3692
3692*3903*>�Qال< �إلشا�	 Bلند�� >�Qّما�	 >�Qُصنع �لصّفا
ُصنع �#�* �لرياضة3693
ُصنع !^	�< �لرياضة*36933903
ُصنع �أللعا[ �للُّعب3694
3694*3559*Kُصنع �للُّعب من �ملطا
ُصنع �ال< �لتسلية �مليكانيكية 	�ل= تعمل بالنقو^*3829*3694
3694*3903*Rلصغ�	 Rلكب� 	^Qمعد�< �لبليا	ُصنع مناضد 
ُصنع �للُّعب 	�أللعا� غR �ملصّنفة F موضع �خر*3909*3694
ُصنع منتجا* �خرJ غS مصّنفة _ موضع `خر3699
ُصنع �للينوليو4 	�ألQضيا< �n< �لسطح �لصلد*3219*3699
ُصنع �لسياK 	�لسياK �لقصOR لركو� �خليل*3233*3699
ُصنع صنا^يق ^فن �ملوتى*3319*3699
ُصنع �ملناظر 	�ملؤثر�< �ملسرحية*3320*3699
ُصنع �لشمو5 	�لثقا�*3529*3699
ُصنع بالK �ألQضيا< من �ألسفلت*3540*3699
ُصنع قنينا< عا�لة 	سد�^�< قنينا< عا�لة من �للد�ئن*3560*3699
ُصنع بالQ! Kضيا< من �ألسبستو� �لفينيلي*3699*3699
ُصنع �أل	عية �ملفّرغة*3811*3699
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ُصنع !جهزO يد	ية للنخل !	 �لغربلة*3819*3699
ُصنع معد�< حد�ئق �ملالهي*3829*3699
ُصنع عربا< �ألطفا�*3849*3699
ُصنــــع !قال4 �حلv 	!قــــال4 �لرصا£؛ �وهر�< �ملالبس؛ �ملظــــال<؛ �لعصي؛ �لريش؛ �أل�هــــاQ �الصطناعية؛ غاليني �لتبغ؛ *3909*3699

�لطو�بع؛ �لطر�ئف؛ �لسلع �ملصّنعة �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر
2عا#7 تدير �لنفايا* �خلر#7 �ملعدنية3710
3710*3710*O^ساحة �خلر �Qحلديديتني خا� Rملعدنية غ� O^خلر�	ير �لنفايا< 	تد O^عاM
Mعا^O تد	ير �لنفايا< 	�خلر^O �ملعدنية غR �حلديديتني*3720*3710
Mعا^O تد	ير �لنفايا< 	�خلر^O �ملعدنية*6100*3710
2عا#7 تدير �لنفايا* �خلر#7 �لالفلزية3720
Mعا^O تد	ير �ألليا� �لنسجية*3219*3720
3720*3559*Kير �ملطا	تد O^عاM
Mعا^O تد	ير �ملو�^ �للد�ئنية �ملستعملة*3560*3720
Mعا^O تد	ير �ملنتجا< �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*6100*3720

sمليا�2مد�#�* �لكهربا� �لغا:  ها� - 
نقل تو:يع �لكهربا�4010 U2نتا
40104101Bتو�يع �لكهربا	نقل 	نتا� M
ُصنع غا: �الستصبا0؛ تو:يع �نو�� �لوقو# �لغا:ية عن طريق مو�سS �ئيسية4020
ُصنع غا� �الستصبا�؛ تو�يع !نو�5 �لوقو^ �لغا�ية عن طريق مو�سQ Rئيسية40204102
2مد�#�* �لبخا� �ملياs �لساخنة4030
Mمد�^�< �لبخاQ 	�ملياs �لساخنة40304103
4100sتو:يع �مليا£ع تنقية 
41004200sتو�يع �مليا	تنقية 	ع �

�إلنشا��*  - �
2عد�# �ملوقع4510
45105000*(>�Bإلنشا�) عد�^ �ملوقعM
بنا� �ملنشآ* �لكاملة � �جز�� منها؛ ��ندسة �ملدنية4520
بناB �ملنشآ< �لكاملة !	 !جز�B منها؛ ��ندسة �ملدنية*5000*4520
�لتنمية �لعقاQية*8310*4520
تركيب �ملبا�4530
Mقامة �ملبا�*5000*4530
تركيب �ملعّد�< �لكهربائية F �ملنا��*9512*4530
تشطيب �ملبا�4540
تشطيب �ملبا�*45405000
تأجS معد�* �لبنا� � ��دV مع عامل تشغيل4550
تأجR معد�< �لبناB !	 ��د4 مع عامل تشغيل*45505000
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جتا�7 �جلملة �لتجزئة؛ 2صال0 �ملركبا* .�* �ملحركا*، �لد��جا* �لنا�ية، �لسلع �لشخصية، �ملنـزلية  - 9�:
بيع �ملركبا* .�* �ملحركا*5010
�لبيع باجلملة للمركبا< �n< �ملحركا<، مبا n Fلك عن طريق �ملز�^�<*6100*5010
�لبيع بالتجزئة للمركبا< �n< �ملحركا<*6200*5010
صيانة 2صال0 �ملركبا* .�* �ملحركا*5020
5020*7112*]vمر�فق �لصيانة للنقل �ل
صيانة 	Mصال� �ملركبا< �n< �ملحركا<*9513*5020
بيع �جز�� تو�بع �ملركبا* .�* �ملحركا*5030
�لبيع باجلملة ألجز�B 	تو�بع �ملركبا< �n< �ملحركا<*6100*5030
�لبيع بالتجزئة ألجز�B 	تو�بع �ملركبا< �n< �ملحركا<*6200*5030
بيع صيانة 2صال0 �لد��جا* �لنا�ية ما يتصل ֲדا من �جز�� تو�بع5040
�لبيع باجلملة للد�Qجا< �لناQية 	مركبا< �جلليد 	ملا يتصل ֲדا من !جز�B 	تو�بع*6100*5040
�لبيع بالتجزئة للد�Qجا< �لناQية 	مركبا< �جلليد 	ملا يتصل ֲדا من !جز�B 	تو�بع*6200*5040
5040*9513*Bما يتصل ֲדا من !جز�	ية Qجا< �لّنا�Qّصال� �لدM
صيانة 	Mصال� مركبا< �جلليد*9519*5040
بيع قو# �لسيا��* بالتجزئة5050
بيع 	قو^ �لسيا�Q< بالتجزئة*50506200
�لبيع باجلملة نظS �سم � على �ساx عقد5110
�لبيع باجلملة نظQ Rسم !	 على !سا� عقد*51106100
�لبيع باجلملة للمو�# �خلاV �لز��عية �ملاشية �حلّية5121
�لبيع باجلملة للمو�^ �خلا4 �لز�Qعية 	�ملاشية �حلّية*51216100
�لبيع باجلملة لألغذية �ملشربا* �لتبغ5122
�لبيع باجلملة لألغذية 	�ملشر	با< 	�لتبغ*51226100
�لبيع باجلملة للمنسوجا* �مللبوسا* �ألحذية5131
�لبيع باجلملة للمنسوجا< 	�مللبوسا< 	�ألحذية*51316100
5139Jلبيع باجلملة للسلع �ملنـزلية �ألخر�
51396100*fلبيع باجلملة للسلع �ملنـزلية �ألخر�
�لبيع باجلملة ألنو�� �لوقو# �لصلبة �لسائلة �لغا:ية ما يتصل ֲדا من منتجا*5141
�لبيع باجلملة ألنو�5 �لوقو^ �لصلبة 	�لسائلة 	�لغا�ية 	ما يتصل ֲדا من منتجا<*51416100
5142I#كا:�* �ملعا� I#لبيع باجلملة للمعا�
�لبيع باجلملة للمعا^ 9	Qكا��< �ملعا^9*51426100
�لبيع باجلملة ملو�# �إلنشا�، �خلر#�* �ملعدنية، معّد�* لو�:V �لسباكة �لتدفئة5143
�لبيع باجلملة ملو�^ �إلنشاB، �خلر^	�< �ملعدنية، معّد�< �لسباكة 	�لتدفئة*51436100
5149Jخلر#7 �ألخر��لبيع باجلملة للمنتجا* �لوسيطة �لنفايا* 
51496100*fألخر� O^خلر�	لنفايا< �	لبيع باجلملة للمنتجا< �لوسيطة �
�لبيع باجلملة للحو�سيب �ملعّد�* �لطرفية للحو�سيب �ل��¥يا*5151
�لبيع باجلملة للحو�سيب 	�ملعّد�< �لطرفية للحو�سيب 	�ل��vيا<*51516100
�لبيع باجلملة لألجز�� �ملعّد�* �إللكترنية5152
�لبيع باجلملة لألجز�B 	�ملعّد�< �إللكتر	نية*51526100
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5159Jإلمد�#�* �ألخر��لبيع باجلملة لآلال* �ملعّد�* 
51596100*fإلمد�^�< �ألخر�	ملعّد�< �	لبيع باجلملة لآلال< �
5190Jنو�� �لبيع باجلملة �ألخر�
51906100*fنو�5 �لبيع باجلملة �ألخر!
�لبيع بالتجزئة _ �ملتاجر غS �ملتخّصصة �لW تكوI �ألغذية � �ملشربا* � �لتبغ هي �لسلع �لسائد7 فيها5211
�لبيع بالتجزئة F �ملتاجر غR �ملتخّصصة �ل= تكو9 �ألغذية !	 �ملشر	با< !	 �لتبغ هي �لسلع �لسائدO فيها*52116200
�نو�� �لبيع بالتجزئة �ألخرJ _ �ملتاجر غS �ملتخّصصة5219
!نو�5 �لبيع بالتجزئة �ألخرF f �ملتاجر غR �ملتخّصصة*52196200
�لبيع بالتجزئة لألغذية �ملشربا* �لتبغ _ �ملتاجر �ملتخّصصة5220
�لبيع بالتجزئة لألغذية 	�ملشر	با< 	�لتبغ F �ملتاجر �ملتخّصصة*52206200
�لبيع بالتجزئة للسلع �لصيدالنية �لطبية �صناF مستحضر�* �لتجميل �لزينة5231
�لبيع بالتجزئة للسلع �لصيدالنية 	�لطبية 	!صنا� مستحضر�< �لتجميل 	�لزينة*52316200
�لبيع بالتجزئة للمنسوجا* �ملالبس �ألحذية �لسلع �جللدية5232
�لبيع بالتجزئة للمنسوجا< 	�ملالبس 	�ألحذية 	�لسلع �جللدية*52326200
�ملعّد�* �ملنـزلية5233 Fألصنا��لبيع بالتجزئة لألجهز7 
�لبيع بالتجزئة لألجهزO 	�ألصنا� 	�ملعّد�< �ملنـزلية*52336200
5234Uلزجا��لبيع بالتجزئة للخر#�* �ملعدنية �لدهانا* 
�لبيع بالتجزئة للخر^	�< �ملعدنية 	�لدهانا< 	�لزجا�*52346200
�نو�� �لبيع بالتجزئة �ألخرJ _ �ملتاجر �ملتخّصصة5239
!نو�5 �لبيع بالتجزئة �ألخرF f �ملتاجر �ملتخّصصة*52396200
�لبيع بالتجزئة للسلع �ملستعملة _ �ملتاجر5240
�لبيع بالتجزئة للسلع �ملستعملة F �ملتاجر*52406200
�لبيع بالتجزئة عن طريق مؤسسا* �لطلبا* �ل�يدية5251
�لبيع بالتجزئة عن طريق مؤسسا< �لطلبا< �لvيدية*52516200
�لبيع بالتجزئة عن طريق �ألكشا� �ألسو�~5252
�لبيع بالتجزئة عن طريق �ألكشا� 	�ألسو��*52526200
�نو�� �لبيع بالتجزئة �ألخرJ خا�U �ملتاجر5259
!نو�5 �لبيع بالتجزئة �ألخرf خا�Q �ملتاجر*52596200
2صال0 �لسلع �لشخصية �ملنـزلية5260
تقدمي �خلدما< !ثناB �نتظاQ �لعميل، مثل طباعة �ملنسوجا<*3211*5260
تقدمي خدما< !ثناB �نتظاQ �لعميل، مثل نقش �ملعا^9*3819*5260
Mصال� �لسلع �لشخصية 	�ملنـزلية*9511*5260
�إلصالحا< �لكهربائية*9512*5260
Mصال� ساعا< �ليد 	�لساعا< �لكبOR 	�ملجوهر�<9514*5260
�إلصالحا< �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*9519*5260
5260*9520*Oملنـزلية �جلاهز�	صال� �ملنسوجا< �لشخصية M	 تعديل

�لفنا#~ �ملطاعم حا� - 
�لفنا#~؛ مو�قع �ملخّيما* غS .لك من سائل توفS �إلقامة �لقص7S �ألمّد5510
5510*6320f!ماكن �إلقامة �ألخر	لفنا^�، منا�� �لُسك¿، �ملخّيما< �
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تشغيل عربا< �لنو4 (�ملنّفذ بشكل مستقل)*7111*5510
�ملطاعم �حلانا* �ملقاصف5520
5520*6310fملشر� �ألخر�	!ماكن �ملأكل 	ملقاهي �	ملطاعم �
تشغيل عربا< �ألكل (�ملنّفذO بشكل مستقل)*7111*5520
خدما< مشر	5 ”	جبا< على عجال<“*9340*5520

�لنقل �لتخزين �التصاال* طا� - 
�لنقل بالسكك �حلديدية6010
�لنقل بالسكك �حلديدية*60107111
�نو�� �لنقل �ل�9 �ألخرJ للركا[ �ملحّد# مبو�عيد6021
�لنقل F �ملد9 	�لضو�حي بالسكك �حلديدية*7111*6021
�لنقل �ملحّد^ مبو�عيد للركا� بالّطر� �لسريعة*7112*6021
!نو�5 �لنقل �لv[ �ألخرf للركا� �ملحّد^ مبو�عيد*7113*6021
�نو�� �لنقل �ل�9 �ألخرJ للركا[ غS �ملحّد# مبو�عيد6022
!نو�5 �لنقل �لv[ �ألخرf للركا� غR �ملحّد^ مبو�عيد*60227113
�لنقل �ل�9 للبضائع6023
�لنقل �لv[ للبضائع*60237114
�لنقل ع� خطوz �ألنابيب6030
�لنقل عv خطوK �ألنابيب60307115
�لنقل �ملائي �لبحر9 �لساحلي6110
�لنقل �ملائي �لبحر[ 	�لساحلي61107121
�لنقل �ملائي �لد�خلي6120
�لنقل �ملائي �لد�خلي*61207122
�لنقل �جلو9 �ملحّد# مبو�عيد6210
�لنقل �جلو[ �ملحّد^ مبو�عيد*62107131
�لنقل �جلو9 غS �ملحّد# مبو�عيد6220
�لنقل �جلو[ غR �ملحّد^ مبو�عيد*62207131
منالة �لبضائع6301
6301*7116*]vلنقل �ل� Hلة �لبضائع ألغر�	منا
منا	لة �لبضائع ألغر�H �لنقل �ملائي*7123*6301
منا	لة �لبضائع ألغر�H �لنقل �جلو[*7132*6301
�لتخزين _ �ملستو#عا*6302 Iخلْز�
�خلْز9 	�لتخزين F �ملستو^عا<63027192
6303Jنشطة �لنقل �لد�عمة �ألخر�
�ملحطا< �لنهائية 	غRها من �ألنشطة �لد�عمة للنقل بالسكك �حلديدية، باستثناB �لتحويل*7111*6303
�ملحطا< �لنهائية؛ مر�فق �لصيانة ملركبا< �لُطر�*7112*6303
�ملحطا< �لنهائية للنقل �لv[ للبضائع*7114*6303
!نشطة �لنقل �ألخرf �لد�عمة للنقل �لv[ غR �ملصّنفة F موضع �خر*7116*6303
!نشطة �لدعم �ألخرf للنقل �ملائي �لد�خلي*7122*6303
!نشطة �لدعم �ألخرf للنقل �ملائي*7123*6303
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!نشطة �لدعم �ألخرf للنقل �جلو[*7132*6303
!نشطة �لنقل �لد�عمة �ألخرf، باستثناB !نشطة 	كاال< �لبو�خر*7191*6303
�نشطة كاال* �لسفر �لعاملني _ �لشركا* �لسياحية؛ �نشطة مساعد7 �لُسّيا0 غS �ملصّنفة _ موضع `خر6304
!نشطة 	كاال< �لسفر 	�لعاملني F شركا< �لسياحة*7191*6304
!نشطة مساعدO �لسّيا� غR �ملصّنفة F موضع �خر*9599*6304
6309Jكاال* �لنقل �ألخر�نشطة 
!نشطة 	كاال< �لبو�خر*7123*6309
6309*7191*fكاال< !نو�5 �لنقل �ألخر	نشطة !
�نشطة �ل�يد �لوطنية6411
!نشطة �لvيد �لوطنية*64117200
�ألنشطة �لW تقوV ֲדا شركا* خاصة، خالF �نشطة �ل�يد �لوطنية، لنقل �ل�يد6412
6412*7114*vيد بطريق �لvيد �لوطنية، لنقل �لvألنشطة �ل= تقو4 ֲדا شركا< خاصة، خال� !نشطة �ل�
�ألنشطة �ل= تقو4 ֲדا شركا< خاصة، خال� !نشطة �لvيد �لوطنية، لنقل �لvيد بطريق �جلو*7131*6412
�ألنشطة �ل= تقو4 ֲדا شركا< خاصة لنقل �لvيد �ل= تستخد4 فيها 	سائل �لنقل �لعا4*7191*6412
�التصاال* �لسلكية �لالسلكية6420
6420*7132*Q�^�Q ¬طة	تشغيل جها� بث السلكي 
�التصاال< �لسلكية 	�لالسلكية �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*7200*6420
بّث �ل�vمج �إل�nعية 	�لتلفزيونية نظQ Rسم !	 على !سا� عقد*9413*6420

�لوساطة �ملالية يا� - 
�ملصا�F �ملركزية6511
�ملصا�Q �ملركزية*65118101
6519Jنو�� �لوساطة �لنقدية �ألخر�
6519*8101*�Qها من �ملصاRغ	ية Qلتجا� �Qلوساطة �لنقدية للمصا�
6519*8102*�Qها من �ملصاRغ	ية Qلتجا� �Qلوساطة �لنقدية للمصا�
�لتأجS �ملا§6591
�لتأجR �ملا�*65918102
6592Jملمنوحة �ألخر� ��شكا" �لقر
65928102*fملمنوحة �ألخر� H	شكا� �لقر!
�شكا" �لوساطة �ملالية �ألخرJ غS �ملصّنفة _ موضع `خر6599
�لوساطة �ملالية �ل= تقو4 ֲדا مؤسسا< �الئتما9 �ألخرf خال� �ملصا�Q غR �ملصّنفة F موضع �خر*8102*6599
6599*8103*H	تو�يع �ألمو�� ·ال� منح �لقر
�لتأمني على �حليا66017
66018200*Oلتأمني على �حليا�
توفS �العتما#�* للمعاشا* �لتقاعدية6602
توفR �العتما^�< للمعاشا< �لتقاعدية*66028200
�لتأمني خالF �لتأمني على �حليا66037
66038200*Oلتأمني خال� �لتأمني على �حليا�
2#��7 �ألسو�~ �ملالية6711
OQ�^M �ألسو�� �ملالية*67118103
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�نشطة �لتعامل _ �أل��~ �ملالية6712
!نشطة �لتعامل F �أل	��Q �ملالية*67128102
�ألنشطة �ملساعد7 للوساطة �ملالية غS �ملصّنفة _ موضع `خر6719
�ألنشطة �ملساعدO للوساطة �ملالية غR �ملصّنفة F موضع �خر*8102*6719
�ألنشطة �ملساعدO للوساطة �ملالية غR �ملصّنفة F موضع �خر*8103*6719
�ألنشطة �ملساعد7 للتأمني توفS �العتما#�* للمعاشا* �لتقاعدية6720
�ألنشطة �ملساعدO للتأمني 	توفR �العتما^�< للمعاشا< �لتقاعدية*67208200

�ألنشطة �لعقا�ية، �إلCا�ية، �نشطة �ملشا�يع �لتجا�ية  - Fكا
�ألنشطة �لعقا�ية �ملتصلة بالعقا��* �ململوكة � �ملستأجر70107
70108310*Oملستأجر� 	ململوكة !� >�Qية �ملتصلة بالعقاQألنشطة �لعقا�
�ألنشطة �لعقا�ية �لW ُيضطلع ֲדا نظS �سم � على �ساx عقد7020
�ألنشطة �لعقاQية �ل= ُيضطلع ֲדا نظQ Rسم !	 على !سا� عقد*70208310
تأجS معد�* �لنقل �ل�71119
7111*7116*]v9 عامل تشغيل) ملعد�< �لنقل �ل	(بد Rلتأج�
تأجR �لد�Qجا< �لناQية (�ملوتوسيكال<)*9490*7111
تأجS معّد�* �لنقل �ملائي7112
تأجR معّد�< �لنقل �ملائي (بد	9 عامل تشغيل)*71127123
تأجS معّد�* �لنقل �جلو71139
تأجR معّد�< �لنقل �جلو[ (بد	9 عامل تشغيل)*71137132
تأجS �آلال* �ملعّد�* �لز��عية7121
تأجR �آلال< 	�ملعّد�< �لز�Qعية*71218330
تأجS `ال* معد�* �إلنشا� ��ندسة �ملدنية7122
تأجR �ال< 	معد�< �إلنشاB 	��ندسة �ملدنية*71228330
تأجS `ال* معد�* �ملكاتب (مبا _ .لك �حلو�سيب)7123
تأجR �ال< 	معد�< �ملكاتب (مبا n Fلك �حلو�سيب)*71238330
تأجS `ال* معد�* �خرJ غS مصّنفة _ موضع `خر7129
تأجR �ال< 	معد�< !خرf غR مصّنفة F موضع �خر*71298330
تأجS �لسلع �لشخصية �ملنـزلية غS �ملصّنفة _ موضع `خر7130
تأجR �لسلع للجمهوQ من !جل �الستخد�4 �لشخصي !	 �ملنـز�*6200*7130
7130*8330*Áألثا� �ملكت� Rتأج
تأجR !شرطة �لفيديو*9412*7130
تأجR معد�< �ملسر�*9414*7130
تأجR �لسلع �لتر	oية غR �ملصّنفة F موضع �خر (مثل �لد�Qجا< �n< �لعجلتني، �جليا^ �ملسّرجة، سفن �لنـزهة، �ملعّد�< �لرياضية)*9490*7130
�خل�7 �الستشا�ية _ ¥ا" �ملعّد�*7210
�خلOv �الستشاQية F �ا� �ملعّد�<*72108323
نشر �ل��¥يا*7221
نشر �ل��vيا<*72218323
�نشطة �خرJ لتوفS �ل��¥يا* تقدمي �خل�7 �الستشا�ية بشأ¨ا7229
توفR �ل��vيا< 	تقدمي �خلOv �الستشاQية بشأmا، باستثناB نشر �ل��vيا<*72298323
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جتهيز �لبيانا*7230
جتهيز �لبيانا<*72308323
�نشطة قو�عد �لبيانا* تو:يع �ملحتوJ �إللكتر� عن طريق �التصا" �ملباشر7240
!نشطة قو�عد �لبيانا<*72408323
7250�صيانة 2صال0 �آلال* �ملكتبية �ملحاسبية `ال* �حلسا[ �إللكتر
Mصال� �ال< �ملكاتب 	�حلسا� �إللكتر	� 	�ملحاسبة*3825*7250
Mصال� �آلال< �لكاتبة*9519*7250
�ألنشطة �ألخرJ �ملتصلة باحلو�سيب7290
�ألنشطة �ألخرf �ملتصلة باحلو�سيب*72908323
�لبحث �لتطوير �لتجريبـي _ ¥ا§ �لعلوV �لطبيعية ��ندسة7310
�لبحث 	�لتطوير �لتجريبـي F �ا� �لعلو4 �لطبيعية 	��ندسة*8324*7310
�لبحو� �ألساسية 	�لعامة F �ا� �لعلو4 �لبيولوجية 	�لطبية 	�لفيزيائية*9320*7310
�لبحث �لتطوير �لتجريبـي _ ¥ا" �لعلوV �الجتماعية �إلنسانية7320
�لبحو� �القتصا^ية غR �لتجاQية*8329*7320
�لبحث 	�لتطوير �لتجريبـي F �ا� �لعلو4 �الجتماعية 	�إلنسانية*9320*7320
�ألنشطة �لقانونية7411
�ألنشطة �لقانونية74118321
�ألنشطة �ملحاسبية �نشطة مسك �لدفاتر مر�جعة �حلسابا*؛ �خل�7 �الستشا�ية _ ¥ا" �لضر�ئب7412
�ألنشطة �ملحاسبية 	!نشطة مسك �لدفاتر 	مر�جعة �حلسابا<؛ �خلOv �الستشاQية F �ا� �لضر�ئب74128322
7413Vستطالعا* �لر�9 �لعا�©و{ �لسو~ 
�و� �لسو� 	�ستطالعا< �لر![ �لعا4*74138325
�نشطة �خل�7 �الستشا�ية _ ¥اال* �ألعما" �لتجا�ية �إل74147��#
7414*1120*5Qملز�� OQ�^M نشطة!
�الستشا�Q< �ملتصلة باألعما� �لتجاQية 	�إل^�OQ غR �ملصّنفة F موضع �خر*8329*7414
�ألنشطة �ملعما�ية ��ندسية ما يتصل ֲדا من �ستشا��* تقنية7421
!نشطة OQ�^M �ملشاQيع من !جل �لتشييد*5000*7421
�ألنشطة �ملعماQية 	��ندسية 	ما يتصل ֲדا من �ستشا�Q< تقنية*8324*7421
7422Iلتحليل �لتقنيا��الختبا� 
خدما< �الختباQ 	فحص �ملبا�*5000*7422
�الختباQ 	�لتحليل �لتقنيا9*8324*7422
7430Iإلعال�
�إلعال9 غR �ملصّنف F موضع �خر*8325*7430
ممثلو �لناشرين*8329*7430
تعيني �لعما" تدبS �ملوظفني7491
تعيني �لعما� 	تدبR �ملوظفني خال� مقا	� �ليد �لعاملة �لز�Qعية*74918329
�نشطة �لتحقيق �ألمن7492
!نشطة �لتحقيق 	�ألمن*74928329
�نشطة تنظيف �ملبا� �لتنظيف �لصناعي7493
!نشطة تنظيف �ملبا�*9200*7493
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!نشطة بو�Ã �ملبا�*9599*7493
�نشطة �لتصوير �لفوتوغر�_7494
74949592Fنشطة �لتصوير �لفوتوغر�!
�نشطة �لتعبئة7495
!نشطة �لتعبئة*74958329
�ألنشطة �لتجا�ية �ألخرJ غS �ملصّنفة _ موضع `خر7499
!نشطة �لر^ على �ملكاملا< ��اتفية*7200*7499
!نشطة خدما< �إلعال9*8325*7499
!نشــــطة حتصيل �لفو�تR، 	تقدير �الئتما9، 	�لvيد �ملباشــــر، 	�الستنســــا� �لفوتوغر�F 	�ســــتخر�� �لنسخ، 	غn Rلك من *8329*7499

!نشطة �ألعما� �لتجاQية غR �ملصّنفة F موضع �خر
!نشطة �لوكاال< F �ا� �لتعاقد لالشتر�� F �حلفال< �لترفيهية !	 �ألنشطة �لرياضية*9414*7499

�إل#��7 �لعامة �لدفا�؛ �لضماI �الجتماعي �إلجبا�9  - Vال
�نشطة �خلدما* �لعامة (�لشاملة)7511
!نشطة �خلدما< �لعامة (�لشاملة)*75119100
تنظيــــم �نشــــطة �لوكاال* �لW تقدV خدمــــا* �لرعاية �لصحية �خلدمــــا* �لتعليمية �لثقافيــــة غSها من �خلدما* 7512

�الجتماعية، باستثنا� �لضماI �الجتماعي
تنظيم !نشطة �لوكاال< �ل= ُتقّد4 خدما< �لرعاية �لصحية 	�خلدما< �لتعليمية 	�لثقافية 	غRها من �خلدما< �الجتماعية، *75129100

باستثناB �لضما9 �الجتماعي
تنظيم �ملشا�يع �لتجا�ية �إلسهاV _ تشغيلها مبزيد من �لكفا�75137
75139100*OBتشغيلها مبزيد من �لكفا F 4إلسها�	ية Qيع �لتجاQتنظيم �ملشا
7514Vنشطة تقدمي خدما* �لدعم للحكومة بوجه عا�
!نشطة تقدمي �خلدما< �إلضافية للحكومة بوجه عا4*75149100
�لشؤI �خلا�جية7521
�لشؤ	9 �خلاQجية*75219100
�نشطة �لدفا�7522
!نشطة �لدفا5*75229100
�لسالمة7523 Vلعا� Vنشطة �لنظا�
!نشطة �لنظا4 �لعا4 	�لسالمة*75239100
�نشطة �لضماI �الجتماعي �إلجبا�75309
75309100*]Qنشطة �لضما9 �الجتماعي �إلجبا!

�لتعليم ميم - 
�لتعليم �البتد�ئي8010
�لتعليم �البتد�ئي*80109310
8021Vلتعليم �لثانو9 �لعا�
�لتعليم �لثانو[ �لعا4*80219310
�لتعليم �لثانو9 �لف� �مله�8022
�لتعليم �لثانو[ �لف¯ 	�مله¯*80229310
�لتعليم �لعا§8030
�لتعليم �لعا�*80309310



٢٤٠

�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

�لنشا"�لتنقيح �٢لتنقيح ٣ - ١

8090Jنو�� �لتعليم �ألخر�
!نو�5 �لتعليم �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*9310*8090
!نشطة مد��Q �حلالقة 	فن �لتجميل*9591*8090

�لصحة �لعمل �الجتماعي  - Iنو
�نشطة �ملستشفيا*8511
!نشطة �ملستشفيا<*85119331
8512Iمما�سة طب �ألسنا�نشطة �ملما�سة �لطبية 
!نشطة �ملماQسة �لطبية 	مماQسة طب �ألسنا9*85129331
8519Iملتعلقة بصحة �إلنسا� Jألنشطة �ألخر�
�ألنشطة �ألخرf �ملتعلقة بصحة �إلنسا9*85199331
�ألنشطة �لبيطرية8520
�ألنشطة �لبيطرية*85209332
�نشطة �لعمل �الجتماعي مع توفS �إلقامة8531
�لعمل �الجتماعي مع توفR �إلقامة*85319340
�نشطة �لعمل �الجتماعي بدI توفS �إلقامة8532
�لتدQيب �لوظيفي 	Mعا^O �لتأهيل �مله¯*9310*8532
�لعمل �الجتماعي بد	9 توفR �إلقامة*9340*8532

Jلشخصية �ألخر��نشطة �خلدما* �ملجتمعية �الجتماعية  سني - 
�لتخلص من مياs �ملجا�ير �لنفايا*، �لصحة �لعامة، �ألنشطة �ملشاֲדة9000
�لتخلص من مياs �ملجاQير 	�لنفايا<، 	�لصحة �لعامة، 	�ألنشطة �ملشاֲדة*90009200
�نشطة �ملنظما* �لتجا�ية منظما* ��با[ �لعمل9111
!نشطة �ملنظما< �لتجاQية 	منظما< !Qبا� �لعمل*91119350
�نشطة �جلمعيا* �ملهنية9112
!نشطة �جلمعيا< �ملهنية*91129350
�نشطة نقابا* �لعما"9120
!نشطة نقابا< �لعما�*91209350
�نشطة �ملنظما* �لدينية9191
!نشطة �ملنظما< �لدينية91919391
�نشطة �ملنظما* �لسياسية9192
!نشطة �ملنظما< �لسياسية*91929399
�نشطة �ملنظما* �ألخرJ .�* �لعضوية غS �ملصّنفة _ موضع `خر9199
!نشطة �ملنظما< �ألخر�n f< �لعضوية غR �ملصّنفة F موضع �خر*91999399
تو:يع �ألفالV �لسينمائية �فالV �لفيديو9211 U2نتا
Mنتا� �ألفال4 �لسينمائية 	!فال4 �لفيديو*9411*9211
تو�يع �ألفال4 �لسينمائية 	!فال4 �لفيديو*9412*9211
�ستديوها< تسجيل �لصو<*9414*9211
عر� �ألفالV �لسينمائية9212
عرH �ألفال4 �لسينمائية*92129412



٢٤١

جد�	� �لتناظر

�لنشا"�لتنقيح �٢لتنقيح ٣ - ١

9213Iلتلفزيو��نشطة �إل.�عة 
Mنتا� �ل�vمج �إل�nعية 	�لتلفزيونية سو�Bً كا9 مقترنt بالبث !	 ½ يكن*92139413
9214Jألنشطة �ألخر�فنوI �لد��ما �ملوسيقى 
Mنتا� �لعر	H �ملسرحية*9414*9214
!نشطة �ملؤلفني 	�مللحنني 	غRهم من �لفّنانني �ملستقّلني غR �ملصّنفة F موضع �خر9415*9214
�ألنشطة �لترفيهية �ألخرJ غS �ملصّنفة _ موضع `خر9219
تعليم �لرقص*9310*9219
�ألنشطة �لترفيهية �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*9414*9219
تشغيل قاعا< �لرقص 	�لديسكو 	حد�ئق �ملالهي 	ما شاֲדها من !ماكن �للهو*9490*9219
�نشطة كاال* �ألنبا�9220
92208329*Bكاال< �ألنبا	نشطة !
�نشطة �ملكتبا* �ملحفوظا*9231
!نشطة �ملكتبا< 	�ملحفوظا<*92319420
�نشطة �ملتاحف �ملحافظة على �ألماكن �ملبا� �لتا�¬ية9232
!نشطة �ملتاحف 	�ملحافظة على �ألماكن 	�ملبا� �لتاÂQية*92329420
�نشطة حد�ئق �لنباتا* حد�ئق �حليو�نا* �ملحميا* �لطبيعية9233
!نشطة حد�ئق �لنباتا< 	حد�ئق �حليو�نا< 	�ملحميا< �لطبيعية*92339420
�ألنشطة �لرياضية9241
�ألنشطة �لرياضية*92419490
9249Jألنشطة �لترفيهية �ألخر�
!نشطة �لتمثيل F �ألفال4 �لسينمائية*9411*9249
!نشطة 	كاال< تو�يع �أل^	�Q �لتمثيلية 	�لتعاقد مع �لفّنانني*9414*9249
!نشطة �ملالهي 	�خلدما< �لتر	oية �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*9490*9249
�لغسل �لتنظيف (�جلاF) للمنسوجا* �ملنتجا* �لفر�ئية9301
�لغسل 	�لتنظيف (�جلا�) للمنسوجا< 	�ملنتجا< �لفر�ئية*93019520
9302Jنو�� �لتجميل �ألخر�تصفيف �لشعر 
93029591*f!نو�5 �لتجميل �ألخر	تصفيف �لشعر 
�نشطة �جلنا:�* ما يتصل ֲדا من �نشطة9303
!نشطة �جلنا��< 	ما يتصل ֲדا من !نشطة*93039599
�نشطة �خلدما* �ألخرJ غS �ملصّنفة _ موضع `خر9309
�ستخر�� لوحا< �لتر�خيص بو�سطة مقا	لني خاّصني*8329*9309
Qعاية �حليو�نا< �ملدلّلة 	MنشاB �حلظائر �ا*9332*9309
تدQيب �حليو�نا< �ملدلّلة*9490*9309
!نشطة �خلدما< �لشخصية �ألخرf غR �ملصّنفة F موضع �خر*9599*9309

�نشطة �ألسر �ملعيشية �خلاصة �لW تستخدV �فر�# �نشطة �إلنتاU غS �ملمّيز7 لألسر �ملعيشية �خلاصة عني - 
�نشطة �ألسر �ملعيشية �خلاصة �لW تستخدV �فر�# أل#�� �ألعما" �ملنـزلية9500
�ألسر �ملعيشية �خلاصة �ل= يعمل لديها !شخا95009530£



٢٤٢

�لتصنيف �لصناعي �لد	� �ملوّحد، �لتنقيح ٣ - ١

�لنشا"�لتنقيح �٢لتنقيح ٣ - ١

�ألنشطة غS �ملمّيز7 إلنتاU �لسلع �لW تقوV ֲדا �ألسر �ملعيشية �خلاصة الستخد�مها �خلا�9600
9600O^موجو Rإلنتا� �خلدما< �ل= تقو4 ֲדا �ألسر �ملعيشية �خلاصة الستخد�مها �خلا£غ Oملمّيز� Rألنشطة غ�
�ألنشطة غS �ملمّيز7 إلنتاU �خلدما* �لW تقوV ֲדا �ألسر �ملعيشية �خلاصة الستخد�مها �خلا�9700
9700O^موجو Rإلنتا� �خلدما< �ل= تقو4 ֲדا �ألسر �ملعيشية �خلاصة الستخد�مها �خلا£غ Oملمّيز� Rألنشطة غ�

�ملنظما* ��يئا* غS �إلقليمية فا� - 
�ملنظما* ��يئا* غS �إلقليمية9900
�ملنظما< 	��يئا< غR �إلقليمية99009600
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