
النشاطالرمز
ابتكار اإلعالنات وتحديد مكانها في الصحف والدوريات االذاعه والتليفزيون واإلنترنت والوسائط األخرى731001

ابتكار القواعد والمواقع731005

الخ... ابتكاراإلعالنات الخارجية مثل لوحات اإلعالنات واأللواح وتزيين الواجهات واألطر731002
اتحادات التأمين662203
اتفاقيات االمتيازات774006
اختبار الحفر المتعلق بإستخراج النفط أو الغاز091001
اختبار الخامات والموصالت عن طريق التصوير باألشعة712006
اختبارات األداء لجميع األجهزة والمركبات والسيارات والمعدات اإللكترونية712005
اختبارات األدوية والعقاقير712015

712004
اختبارات الخصائص الطبيعية واألداء للمنتجات أو المواد للتأكد من قوتها وسمكها وتحملها وتوصيلها للحرارة 

ونشاطها اإلشعاعي وما الى ذلك

اختبارات الكفاءة وضمان الجودة712012

اختبارات المنسوجات712014

اختبارات النقاء للمواد ومكوناتها712002

اختبارات باستخدام النماذج المصغرة أو باستخدام النماذج ذات الحجم الطبيعي للسفن و الطائرات712010

اختبارات تحليل أسباب الفشل712013

اختبارات وقياس مؤشرات البيئة مثل الهواء والماء والتلوث712007

استبدال األسطح الخارجية لإلطارات الهوائية المستعملة221106

استخدام المواد الموسيقية في التسجيالت وفي الراديو والتليفزيون والسينما والبث المباشر592008

استخدام الوسائل الكيميائية والميكانيكية إلزالة تلوث التربة والمياه الجوفية390001

استخدام قوالب القرميد في التسقيف439002

استخراج المعادن القارية أو الزيت الحجري والرمال القارية061002

استخراج الملح من جوف األرض عن طريق التذويب والضخ089301

استخراج النفط  الخام061001

استخالص الزيوت من األسماك أو أكباد األسماك104013

استخالص وتكرير الدهون الحيوانية الصالحة لألكل101010

استراحات العمال559003

استرداد المعادن من النفايات الفوتوغرافية مثل األفالم الفوتوغرافية383016
استزراع األراضى الزراعيه016111

استشارات تسويقية731010

استشارات ضريبية اعداد بيانات ضريبة الدخل سواء شخصية أو تجارية692002
استصالح األراضى للزراعة016110

استضافة مواقع اإلنترنت المتخصصة مع خدمات بث الصوت أو الفيديو631102

استطالعات الرأي العام732002

استعادة تشغيل الحاسبات بعد إصابتها بالفيروسات620901

استالم البريد811004

استالم ونقل البريد531001

استنساخ األسطوانات اللينة أو الصلبة أو المتضامنة182002

SOFT WAREاستنساخ البرامج الجاهزة سوفت وير 182003

استنساخ التسجيالت وشرائط التسجيل السمعية الكاسيت والبصرية الفيديو182001

استنساخ المواد باستخدام الحاسبات اإللكترونية181116

استنساخ المواد باستخدام آالت االستنساخ العادية181115

استنساخ وترميم وتنسيق األجزاء الشفافة الخاصة بالصور الفوتوغرافية القديمة742009

اقتراض العمالء649201

اقراض األموال خارج النظام المصرفي649204

اكاسيد معدنية201143

االبنية الجاهزة239511

االتصال الهاتفي والبرقي611003

االتصال بالفاكس ميل والتلكس611004

االختبارات التي تجرى في معامل الشرطة712011

االختبارات الدورية لسالمة الطريق ولمحركات السيارات712009

االختبارات الصوتية والتذبذب712001

االختبارات المتعلقة بعدم صالحية األغذية ويشمل االختبارات البيطرية ومراقبة الجودة للمنتجات الغذائية712003
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االدارة العامة والمحلية في المحافظات841118

االداره العامة لسياسات البحث والتطوير إلدارة برامج الخدمات اإلجتماعية841213

االداره العامة لسياسات البحث والتطوير إلداره برامج اإلسكان841212

االداره العامة لسياسات البحث والتطوير واألموال المرتبطة بالخدمات التعليمية841215

االداره العامة لسياسات البحث والتطوير واألموال المرتبطة بالخدمات الصحية841214

االداره العامة لسياسات البحث والتطوير واألموال المرتبطة بإداره برامج الحماية البيئية841211

االداره العامة لسياسات البحث والتطوير واألموال المرتبطة بإداره عمليات جمع النفايلت والتخلص منها841210

االداره العامة لسياسات البحث والتطوير واألموال المرتبطة ببرامج توفير المياه الصالحة للشرب841209

االداره العامة لسياسات البحث والتطوير واألموال المرتبطة برعاية األنشطة الترفيهية والثقافية841207

االداره العامة لسياسات البحث والتطوير واألموال المرتبطة بها في توزيع المنح على الفنانين841208

االداره العامة للبرامج التي تهدف إلى تحسين أداء الخدمات اإلسكانيه841205

االداره العامة للبرامج التي تهدف إلى تحسين أداء الخدمات البيئية841204

االداره العامة للبرامج التي تهدف إلى تحسين أداء الخدمات التعليمية841202

االداره العامة للبرامج التي تهدف إلى تحسين أداء الخدمات الثقافية  والرياضية والترفيهية841203

االداره العامة للبرامج التي تهدف إلى تحسين أداء الخدمات الصحية841201

االدراه العامة للبرامج التي تهدف إلى تحسين أداء الخدمات االجتماعية841206

االستشارات األمنية749006

االستشارات البيئية749008

االستشارات الزراعية749007

االستشارات غير المتعلقة بالعمارة والهندسة واإلدارة749009

االستنساخ بواسطة طابعات الحروف البارزة وناسخات الصور والناسخات الحرارية181117

االعمال االبتكارية النظامية المحددة في مجال العلوم الطبيعية والهندسية721006

749010
االنشطة التي تقوم بها المنظمات والوكاالت الفنية باإلنابة عن األفراد والتي تتضمن الحصول على ارتباطات في مجال األفالم 

السينمائية أو اإلنتاج المسرحى أو غيرها من وسائل التسلية أو االنشطه الرياضية وعرض الكتب والتمثيليات واألشغال الفنية 

والصور الفوتوغرافية

االنشطه االستشارية ذات الصلة والتمثيل بخالف التمثيل القانوني لمصلحه العمالء692003

االنشطه الخاصة بالمعامل السينمائية591205

االنشطه الخاصة بإصدار الموسيقى وتسجيل حقوق الطبع للمواد الموسيقية592006

620101
االنشطه الخاصة بكتابه وتعديل واختبار ودعم البرمجيات الخاصة بالحاسب لتوفير وسد االحتياجات الخاصة 

للعمالء

االنشطه الخاصة بمعامل أفالم الصور المتحركة591206

االنشطه المتصلة بتشجيع األحداث الرياضية931904

االنشطه المرتبطة بتوزيع األفالم واألشرطة مثل حجز وتخزين وتسليم األفالم واالشرطه وما الى ذلك591306

األعمال االبتكارية النظامية المحددة في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية722003

األعمال الخاصة بتركيب متطلبات العمل في االرتفاعات العالية واستخدام األجهزة المتعلقة بذلك439013
األنشطة االستشارية لجرد الغابات024002

األنشطة األخرى المتعلقة بصحة اإلنسان869099

األنشطة الجيولوجية وأنشطة التنقيب711005

األنشطة الخاصة بتوفير البنية األساسية الستضافة وخدمات تشغيل البيانات و األنشطة المتعلقة بها631101

(الداللين)األنشطة الخاصة بوكاالت العقارات 682001

األنشطة الخيرية مثل جمع التبرعات وغيرها من األنشطة الداعمة التى تستهدف العمل االجتماعي889010

األنشطة الرياضية للصيد بغرض الرياضة أو الترفيه931906

األنشطة المترتبه على ببيع وتوزيع الكهرباء عن طريق الهيئات أو المؤسسات351005

األنشطة المترتبه على بيع وتوزيع الغاز عن طريق الهيئات والشركات352004

األنشطة المتعلقة بتنظيم وإدارة شؤون العاملين بالدولة أنشطة الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة841901

األنشطة المساعدة لإلنتاج السينمائي مثل المونتاج ومشابه591105

اإلدالء والتراجمة الترجمان الغير مؤهل960911

اإلرسال اإلذاعي من خالل اإلنترنت محطة اإلنترنت االذاعيه601002

اإلعالن عن طريق الجو731012

602002
اإلعالن والتنويه عن توقيتات أذاعه البرامج والمواد التليفزيونية وقد تكون هذه التوقيتات مجهزه  من خالل 

المحطة أو من خالل آخرين
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821100
اإلمداد بتوليفة من خدمات المكتب التنفيذى يوم بيوم مثل حفالت االستقبال والتخطيط المالى والدعايه وحفظ 

السجالت والخدمات البريديه والتعاقد على أساس أجر

اإلنتاج شبه تام الصنع لاللومنيوم242007

اإلنتاج شبه تام الصنع للرصاص والزنك والقصدير242014

اإلنتاج شبه تام الصنع للكروم والمنجنيز والنيكل242023

اإلنتاج شبه تام الصنع للنحاس242020

البث المباشر للقاءات التليفزيونية أو المؤتمرات على الهواء829903

البحث عن المواقع المتعددة و المحدثة بصفة دوريه على االنترنت631202

البحث عن مواقع قواعد البيانات و عناوين اإلنترنت واالتصال به بسهولة631201

البحوث والتطوير في مجال التقنية التكنولوجية721005

البحوث والتطوير في مجال العلوم االجتماعية اقتصاد ، علم نفس ، االجتماع ، القانون722001

البحوث والتطوير في مجال العلوم اإلنسانية اللغة ، اآلداب722002

البحوث والتطوير في مجال العلوم الزراعية721004

البحوث والتطوير في مجال العلوم الطبية721003

فلك،  كيمياء ،  احياء ،  البحوث والتطوير في مجال العلوم الطبيعية رياضيات 721001

البحوث والتطوير في مجال العلوم والهندسة و التكنولوحيا721002

البنك المركزى641101

(مصرف الرافدين ،مصرف الرشيد،المصرف التجاري، المصارف االهلية)البنوك التجارية 641901

تدفئة الزيت يسلم مباشرة ومقدما إلى العميل– البيع المباشر للوقود إشعال الخشب  479903

التأمين الصحي651208

التأمين ضد األخطار المختلفة651209

التأمين ضد الحريق651201

التأمين ضد الخسائر المالية وتأمين الديون651210

التأمين ضد السرقة651207

التأمين على الحياة651101

التأمين على السيارات651202

التأمين والرواتب والتأمينات االجتماعية653003

التأمينات االجتماعية653002

التبادل المستقبلي لعقود البيع661107

والطالء والتزيين (اللبخ)التجصيص 433002
التجهيز األولي للمحاصيل األخرى غير المصنفة في موضع آخر016399

التحويل الميكانيكي للقطع الحديدية الكبيرة مثل عربات السكة الحديد383012

التخزين في الصوامع األفقية521004

التخزين في الصوامع الرئيسية للحبوب521001

التخزين في المستودعات الريفية للحبوب والغالل521003

التخزين في ثالجات الخضر والفاكهة521007

التخزين في ثالجات الدرنيات مثل البطاطس والقلقاس  وغيرها521008

التخزين في ثالجات اللحوم والدواجن واألسماك521009

التخزين في شون بنك االئتمان الزراعي والبنوك األخرى521002

التخزين في مخازن األسمدة521006

التخزين في مخازن القطن521005

370001
أو عن طريق شبكات ومحطات  (السبتتنك)التخلص من فضالت اإلنسان الموجودة بالبالوعات أو بالخزانات 

مجاري الصرف الصحي

الترويج والترخيص للمواد الموسيقية592007

التسويق التعاوني للمنتجات الزراعية تشمل االتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية لمنتجي محاصيل معينه461006

التسويق التعاوني للمنتجات الصناعية461007

التشجير للحماية ضد الضوضاء والرياح وعوامل التعرية والرؤية813007

التصميم الثانوي غير المخطط وانشطه خدمات البناء813008

التصوير التجاري لإلعالنات التجارية للناشرين742002

التصوير الجوى742004

التصوير الفوتوغرافي لألفراد742001
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التصوير الفورى ليست جزء من محالت بيع الكاميرات742006

التصوير المتحرك742005

التصوير المصغر للمستندات الميكروفيلم742013

التصوير لألغراض العقارية أو السياحية742003

التعدين الجوفي أو السطحي متضمنا التعدين من خالل طرق اإلسالة االستخراج052001

التمويل التجاري العالمي649202

التمويل الدائم لشراء المنازل عن طريق المؤسسات المتخصصة التي التقبل مقدمات649205

التنظيف الجاف960102

التنظيف والصباغة960104

التنظيف وتحديد الحجم والرتبة والسحق والضغط وأية عمليات أخرى للتصنيف أو تحسين الجودة أو تسهيل النقل051002

التنقيب عن الخبث ا للبد وإستخراجه089201

الحراسة واألمن811003

تابع أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة- الحفر أو النقش على األسطوانات 181205

الحفر على األلواح المعدنية الزنكوغراف181118

الخدمات البريدية821910

الخدمات الخاصة بإشعال حقول البترول والغاز091007

الخدمات المالية األخرى المتعلقة في األساس بتوزيع التمويل بخالف االقتراض649901
الخدمات المتصلة بتشغيل مشاتل أشجار الغابات021003

الخدمات المعاونة للسكرتارية821904

الرحالت الجوية للمشاهدة والتنزه511003

الردم والتسوية ونقل التراب والحفر وغيرها من األعمال المتصلة بإعداد الموقع431203

الرعاية التمريضية بدور المسنين871001

الرعاية التمريضية بدور المقيمين المشابهة871003

الرعاية التمريضية بدور النقاهة871002

الرواتب التقاعدية843003

الريافة- الريافة وإصالح وتعديل المالبس أو السجاد إذا تمت مقترنه مع التنظيف 960107

السحق الميكانيكي وتصنيف النفايات المعدنية مثل السيارات المستعملة والغساالت والدراجات383010

السفارات والقنصليات842102
السيطرة على اآلفات بالغابات024005

المياة العذبة- الصيد على أساس تجاري داخل المياه اإلقليمية 031201

الصيد والقنص بغرض التجارة017001

الصيد والقنص لإلستخدام فى األبحاث أو فى حدائق الحيوان أو لحيوانات أليفه017004

الصيد والقنص للحيوانات حيه أو ميته للحصول على الغذاء أو الفراء أو الجلود017002

العرض في وسائل اإلعالم مثل بيع الوقت والمساحة لإلعالنات731011

العقود الزواجية691005

العالمات التجارية أو العالمات الخدمية774003

العمليات المتخصصة االخرى التى تتم على المعادن واالصناف المعدنية259202

الفصل في شكاوي التامين662106
الفلين023005

القضاء علي أسباب التلوث في المواقع والمنشات الصناعية والمنشات النووية390002

وغيرها-  الفضائية  -  الجوية  -  البحرية  -  القوات المسلحة البرية  842201

الكتابه على المعادن باستخدام أشعة الليزر259203

الكنائس واالديره949103

الكي للملبوسات والمنسوجات وتشمل الفراء960103

الكيانات القانونية المنظمة للتمويل واألصول المالية األخرى643001

المجالس المحلية في المحافظات841117

أعداد ومراجعة الحسابات المالية– المحاسبه والمراجعة تسجيل المعامالت التجارية الخاصة بالمشاريع التجارية  692001

المحكمة العراقية الجنائية841120

المراكز الرئيسية للشركات والمنشآت701001

المساجد والحسينيات949101

(الخ ... اليزيدية ، الصابئية )المعابد االخرى 949105
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المعابد اليهودية949104

المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات841119
المقاومه والقضاء على الحشرات والحيوانات الضارة بالزراعة016108

النسف والحفر االختباري لإلغراض الجيولوجية والجيوفزيائية431202

812901
النظافة الخارجية للمباني بجميع أنواعها متضمن المكاتب والمصانع والمتاجر والمؤسسات والعقارات المهنية 

والمباني السكنية متعددة الطوابق

النظافة داخل المباني و التخلص من القمامة811001

النقابة العامة للعاملين المدنيين باإلنتاج الحربي942022

النقابة العامة للعاملين في االتصاالت السلكية والالسلكية942006

النقابة العامة للعاملين في البريد942023

النقابة العامة للعاملين في البناء والتشييد942012

النقابة العامة للعاملين في البنوك والتامين942004

النقابة العامة للعاملين في التجارة942003

النقابة العامة للعاملين في الخدمات اإلداريه واالجتماعية942021

النقابة العامة للعاملين في الخدمات التعليمية942008

النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية942009

النقابة العامة للعاملين في الزراعة942001

النقابة العامة للعاملين في السكك الحديد942005

النقابة العامة للعاملين في السياحة والفنادق942020

النقابة العامة للعاملين في الصحافة واألعالم942018

النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية942010

النقابة العامة للعاملين في الصناعات الهندسية942011

النقابة العامة للعاملين في الطباعة942019

النقابة العامة للعاملين في الكيماويات942016

النقابة العامة للعاملين في المرافق العامة942007

النقابة العامة للعاملين في المناجم والمحاجر942017

النقابة العامة للعاملين في النفط942024

النقابة العامة للعاملين في النقل البحري942014

النقابة العامة للعاملين في النقل البرى942013

النقابة العامة للعاملين في النقل الجوى942015

النقابة العامة للعاملين في صناعه الغزل والنسيج942002

النقل البحري والساحلي للركاب501101

النقل الثقيل492307

النقل الجوى الداخلي للبضائع512006

النقل الجوى الداخلي للركاب عبر خطوط منتظمه وطبقا لجداول زمنيه محدده511001

النقل الجوى الدولي للبضائع512007

النقل الجوى الدولي للركاب عبر خطوط منتظمه وطبقا لجداول زمنيه محدده511002

النقل الجوي غير المحدد بمواعيد للركاب511007

النقل بالجر أو الدفع بالصنادل501202

النقل بباصات المدارس492205

النقل عبر الفضاء512004

النقل والتخلص من المخلفات الخطره381203

الهيئات المستقلة للرواتب التقاعدية653001

الهيئة العامة للضرائب841123

الهيئة العامة للكمارك841122

الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة841110

انشاء اإلنشاءات البحرية عدا األرصفة وأحواض السفن429002

انشطة اخرى لصناعة االدوات اليدوية التى تدار بمحرك او تعمل بالضغط281899

انشطة اخرى لصناعة االعالف الحيوانية108099

انشطة اخرى لصناعة االفران وافران الصهر ومواقد افران الصهر281599

انشطة اخرى لصناعة المحامل والتروس واجهزة التعشيق ونقل الحركة281499

انشطة اخرى لصناعة المحركات والتوربينات281199
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انشطة اخرى لصناعة المعدات التى تعمل بطاقة الموائع281299

انشطة اخرى لصناعة المعدات الطبية و الجراحية وأجهزة تقويم االعضاء266099

انشطة اخرى لصناعة الموصالت الكهربائية األخرى غير المصنفة فى موضع آخر273399

انشطة اخرى للبحوث التجريبية والتطوير في مجال العلوم الطبية والهندسية721099

انشطة اخرى لمعالجة واطالء المعادن والعمليات الهندسية الميكانيكية العامة259299

انشطة اخرى لنسج المنسوجات131299

انشطة اخري لصناعة االالت المستخدمة في الزراعة والغابات282199

انشطة اخري لصناعة االالت ذات االغراض العامة االخري281999

انشطة اخري لصناعة اآلالت التي تستعمل في معالجة المعادن الساخنة والسبك الميتالوجيا282399

انشطة اخري لصناعة معدات الرفع والمناولة281199

انشطة اصدار وإدارة عمالت الدولة بالبنوك المركزية641102

انشطة االحتفاظ باالحتياطيات المالية الدولية للدولة بالبنوك المركزية641106

انشطة االحتفاظ بالودائع التى تستخدم فى التصفيات بين المؤسسات المالية بالبنوك المركزية641104

انشطة اإلشراف على عمليات البنوك بالبنوك المركزية641105

انشطة التجبير869021

انشطة الحجامة869022

انشطة المراقبة والتحكم فى اإلمدادات المالية بالبنوك المركزية641103

انشطة المراهنه على المباريات الرياضيه920006

انشطة أخري لصناعة العدد اآللية282299

انشطة تنفيذ األعمال المصرفية للحكومة بالبنوك المركزية641107
انشطة متعهد عمال فى المزارع016113

انشطه التخطيط الكمي749004

انشطه التقييم األخرى لغير العقارات749003

انشطه الجماعات الرياضية وتنظيم المشجعين931903

انشطه الرياضيين الذين يعملون لحسابهم الخاص الالعبون والحكام وضابطي الوقت والمدربون والمعلمون931902

انشطه الصحافة صحفيون يعملون لحسابهم900015

انشطه الغناء900016

انشطه المتاحف الفنية ومتاحف المجوهرات واألثاث والمالبس واألوانى الخزفية والفضيات910201

انشطه المتاحف المتخصصة910203

932901
انشطه المتنزهات الترفيهية والشواطا بما في ذلك استئجار المرافق مثل الحمامات العمومية والخزانات والكراسي 

وما الى ذلك

انشطه المعارض والعروض ذات الطبيعة الترفيهية وما الى ذلك932906

انشطه أخرى لحدائق النباتات والحيوانات وانشطه الحياة البرية الطبيعية910399

انشطه أخرى لفنون المسرح والموسيقى واالنشطه الترفيهية900099

انشطه أخرى لالنديه الرياضية931299

انشطه أخرى لالنشطه المحاسبية ومسك الدفاتر والمراجعة والخبرة االستشارية الضريبية692099

انشطه أخرى للترفيه والتسلية932999

انشطه أخرى للمتاحف والمواقع والمباني التاريخية910299

انشطه أخرى للمقامره والمراهنة920099

انشطه إداره خدمات النقل بأنواعه841311

انشطه تشغيل المواقع والمباني التاريخية910205

انشطه تصميم المناظر واالضاءه900013

انشطه عرض الشعر والشعراء900014

انشطه متاحف التاريخ الطبيعي والعلوم والمتاحف التكنولوجيه والتاريخية والحربية910202

انشطه متاحف مفتوحة في الهواء910204

انشطه متنزهات التسلية المالهي932100

انشطه منتجي ومشجعي األحداث الرياضية مع أو بدون تسهيالت931901

أجراء الحمالت التسويقية واإلعالنية التي تهدف الى شد االنتباه واالحتفاظ بالعمالء731006

أسواق الجملة461005

أماكن قضاء األجازات551012

أمانة مجلس الوزراء841108

أنشطة اتحاد الصناعات941101
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أنشطة اتحاد الكشافة949906

أنشطة اتحاد المرشدات949907

أنشطة اتحادات الطلبة949908

أنشطة اخرى لصناعة اآلالت المكتبية ماعدا الحواسب األلية والمعدات الطرفية281799
أنشطة اخرى للصيد والقنص والخدمات ذات الصله017099

أنشطة استضافة التقنيات و توفير خدمتها631103

أنشطة اقامة مراسم الجنائز والمآتم949108

أنشطة االتحاد العام لنقابات العمال941105

أنشطة االتحادات التعاونية941104

أنشطة االمداد بالموارد البشرية و ادارة وظائف هذه الموارد783000

أنشطة األحزاب السياسية949201

أنشطة األنديه االجتماعية949901

أنشطة اإلصالحيات ودور األحداث879005

أنشطة اإلنتاج االذاعى592005

أنشطة البحث و االختيار والتفضيل والتنفيذ ووكاالت التوظيف781003

أنشطة البحوث التطبيقية للدفاع842204

أنشطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتي تحدد من قبل الدولة التي يتواجد بها وليس من قبل الدول التي يمثلونها990003

أنشطة التبني وأنشطة منع استخدام القسوه مع األطفال وغيرهم889002

أنشطة التجارة الخارجية والشئون المالية الدولية والتنفيذية الخارجية842106

620201
أنشطة التخطيط و التصميم لنظم الحاسب المكملة لتكنولوجيا مكونات الحاسب و البرامج واالتصاالت  استشارات 

الحاسب

أنشطة التدريب للمؤسسات المدنية علي خطط الطوارئ842203

أنشطة الترجمة والتفسير749001

أنشطة التسويق و التشجيع للسياحة799001

أنشطة التعليم االعدادي الفني والمهني األخرى852299

أنشطة التعليم الديني854907

أنشطة التعليم داخل السجون854908

أنشطة التقييم األخري لغير العقارات749011

أنشطة التمثيل الممثلون900004

أنشطة التواصل االجتماعي والتوجيه لألطفال والشباب889001

(االنواء الجوية  )أنشطة التوقعات الجوية 749005

أنشطة الجر واإلنقاذ لمختلف الطرق522110

أنشطة الجمعيات والهيئات الدينية االسالميه949106

أنشطة الجمعيات والهيئات الدينية المسيحية949107

أنشطة الحمامات العالجية869004

889003
أنشطة الخدمات االستشارية الخاصة بميزانية األسرة والتوجيه الزواجى واألسري واالستشارات الخاصة 

باإلئتمان والديوان

أنشطة الخدمات األرضية في المطارات522306
أنشطة الخدمات التى تؤدى الى تنمية الصيد والقنص بغرض التجارة017007

أنشطة الخدمات الخاصة بعمليات تشغيل حقول الغاز الطبيعى062006

أنشطة الخدمات الخاصة بعمليات تشغيل حقول النفط  الخام061007
أنشطة الخدمات المتصلة بحضائر التسمين016212

أنشطة الخدمات ذات الصلة بمصائد األسماك فى المياه البحريه032109

أنشطة الخدمات ذات الصله بمصائد األسماك بالمياه العذبه032206

أنشطة الدعم األخرى المتصلة بالتعدين واستغالل المحاجر099099

أنشطة الديكورات الداخلية741003

أنشطة الرسامين ورسامي الرسوم المتحركة900009

أنشطة الرعاية الصحية ألفراد الجيش في الميدان842207

أنشطة الرعاية النهارية لألطفال حضانة أطفال889008

أنشطة الرعاية النهارية للمتسولين والمجموعات األخرى الضعيفة اجتماعيًا889009

أنشطة الرعاية النهارية للمسنين أو البالغين المعاقين دون إقامة881001
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أنشطة الزيارات للمسنين والمعاقين881003

أنشطة السفارات والقنصليات األجنبية990002
المياه العذبة- أنشطة السفن التى تعمل فى صيد األسماك الغير معده للتصنيع أو التبريد 031205

أنشطة السفن التي تعمل في صيد األسماك وفي تجهيز األسماك وحفظها وتبريدها031105

أنشطة السمسرة التجارية الصغيره والمتوسطه749002

أنشطة الشركات القابضة المالية649903

أنشطة الضمان لمخاطر اكثر تحديدا تؤدي إلى فقدان الدخل مخاطر االمومه والعجز المؤقت والترمل الخ843004

الخ.... الباطنة ، العيون ، أنشطة العيادات الصحية الملحقة بالمدارس أنشطة طب األسنان869006

أنشطة العيادات الصحية الملحقة بالهيئات والشركات وغيرها من التجمعات العمالية869020

أنشطة العيادات الغير متخصصة الشاملة862003

أنشطة العيادات بالمنشات العمالية والشركات862019

أنشطة العيادات بدور المسنين862018

أنشطة الغرف التجارية941102

أنشطة الغرف الصناعية941103

أنشطة الفرق الراقصة900005

أنشطة الفرق الموسيقية واألوركسترا900002

711006
أنشطة رسم الخرائط لألراضي – مسوح المياه الجوفية  – أنشطة القياسات السطحية مسوح حدود األراضي  

الفضاء

أنشطة الكتاب والمؤلفين يعملون لحسابهم الخاص900007

أنشطة اللقطات المخزنة التي تستخرج من المكتبات العلمية591108

أنشطة المؤسسات التي ترعي األمهات غير المتزوجات وأطفالهم879006

أنشطة المؤسسات العالجية861018

أنشطة المؤسسات المخصصة774002

أنشطة المجتمع وصلة الجوار889004

أنشطة المراهنه في الحلبات سباق الخيول ، السيارات الخ920005

أنشطة المرشدين السياحيين791203

(التجزئة  )أنشطة المزادات غير الموجودة بمتاجر المفرد 479904

أنشطة المساعدات العسكرية للدول االجنبيه842105

أنشطة المستشفيات األخرى861099

أنشطة المستشفيات التعليمية861015

أنشطة المستشفيات العامة861001

أنشطة المستشفيات العسكرية861019

أنشطة المستشفيات الملحقة بالسجون861017

أنشطة المستوصفات الطبية862020

االنشطة المالية- أنشطة المصانع 649902

أنشطة المطارات وتنظيم حركه الطيران522305

أنشطة المعامل البكتريولوجيه869005

لمزادات المنازل (التجزئة  )أنشطة المفرد 477407

أنشطة المالجئ ومؤسسات المتسولين879002

أنشطة المالحة الجوية العامة511005

أنشطة المالحة وإرشاد السفن522202

أنشطة المنظمات السياسية949202

أنشطة المنظمات والهيئات الدولية واإلقليمية990001

أنشطة الموسيقى والعزف900006

أنشطة النحاتين900008

أنشطة النقاشين ورسامي الكليشيهات للفنون900010

أنشطة الهندسة والنقل واالتصاالت واالستخبارات العسكرية842205

أنشطة الوحدات الصحية المدرسية869001

أنشطة آخرى لتجارة الجملة للمنتجات األخرى التي لم تصنف في مكان آخر466999

لالدوات الرياضية (التجزئة  )أنشطة آخرى لتجارة المفرد 476399

لألجهزة الكهربائيه االمنزليه واألثاث والمعدات المنزليه األخرى (التجزئة  )أنشطة آخرى لتجارة المفرد 475999

للتسجيالت الموسيقية والمرئية (التجزئة  )أنشطة آخرى لتجارة المفرد 476299
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للسلع الصيدالنية والطبية والعطور ومستحضرات  التجميل والزينة (التجزئة  )أنشطة آخرى لتجارة المفرد 477299

للسلع المستعملة في المتاجر المتخصصة (التجزئة  )أنشطة آخرى لتجارة المفرد 477499

للكتب والصحف واألدوات المكتبية (التجزئة  )أنشطة آخرى لتجارة المفرد 476199

للمالبس واألحذيه والسلع الجلدية (التجزئة  )أنشطة آخرى لتجارة المفرد 477199

أنشطة آخرى لتعدين خامات اليورانيوم والثوريوم072199

أنشطة آخرى لصناعة لدائن البالستيك فى أشكالها األولية وصناعة المطاط التركيبى201399

أنشطة آخرى لألنشطة البريدية531099

478199
لالغذيه والمشروبات والتبغ في األكشاك واألسواق العامة  والمعارض  (التجزئة  )أنشطة آخرى للتجارة بالمفرد 

والعربات المتنقله

أنشطة آخرى للنقل البحري والساحلي501199

أنشطة آخرى للنقل المائي البحري والساحلي للبضائع501299

أنشطة آخرى للنقل بخطوط األنابيب493099

أنشطة أجهزة الجمارك522910

أنشطة أخرى تتعلق بتحرير العقود العامة والتحكيم والمحضرين والمعاينين691006

أنشطة أخرى تقدم الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والثقافية والخدمات االجتماعية األخرى841299

أنشطة أخرى خاصة بإستخراج وإسالة الغاز الطبيعي062099
أنشطة أخرى فى جمع وإنتاج األخشاب الغير مصنفة فى موضع آخر022099

أنشطة أخرى فى صناعة أصناف الفراء142099
أنشطة أخرى في تجهيز وتنمية البذور للتكاثر016499

أنشطة أخرى في تقديم خدمات الغابات024099

أنشطة أخرى في صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية104099

أنشطة أخرى الستخراج الملح089399

أنشطة أخرى الستخراج النفط االخام061099

أنشطة أخرى الستغالل المحاجر إلستخراج األحجار والرمال والَطفل081099

أنشطة أخرى الستنساخ وسائط األعالم المسجلة182099

أنشطة أخرى ألداره االستشارات702099

أنشطة أخرى ألداره األعمال واإلسهام في تشغيلها بمزيد من الكفاءة األخرى841399

أنشطة أخرى ألنشطة استشارات الحاسب وتسهيالت إدارة الحاسب620299

أنشطة أخرى ألنشطة التصميم المتخصصة741099

أنشطة أخرى ألنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة181299

أنشطة أخرى ألنشطة العقارات المملوكة أو المستأجرة681099

أنشطة أخرى ألنشطة النقل الداعمة األخرى522999

أنشطة أخرى ألنشطة إدارة التمويل663099

أنشطة أخرى ألنشطة خدمات نظم المعلومات األخرى و خدمات الحاسب620999

أنشطة أخرى ألنواع التعليم األخرى854999

أنشطة أخرى إلستخراج الخبث اللبد وتكتيله089299

أنشطة أخرى إلستخراج المعادن الكيميائية واألسمدة الطبيعية089199

أنشطة أخرى إلستخراج المعادن واستغالل المحاجر التى لم تصنف فى موضع آخر089999

أنشطة أخرى إلصالح األثاث وتجهيز المنزل952499

أنشطة أخرى إلصالح األحذية والمصنوعات الجلدية952399

أنشطة أخرى إلصالح المعدات واألجهزة331199

أنشطة أخرى إلصالح معدات أخرى331999

أنشطة أخرى إلصالح وصيانة األجهزه المنزلية ومعدات الحديقة952299

أنشطة أخرى إلصالح وصيانة الماكينات والمعدات331299

أنشطة أخرى إلصالح وصيانة المعدات الكهربائية األخرى331499

أنشطة أخرى إلصالح وصيانة المعدات واألجهزة اإللكترونية والبصرية331399

أنشطة أخرى إلصالح وصيانة معدات النقل عدا المركبات ذات المحركات331599

أنشطة أخرى إلعداد الموقع431299

أنشطة أخرى إلنتاج البرامج التليفزيونية والفيديو والصور المتحركة591199

أنشطة أخرى إلنتاج السلع غير المميزة لالستعمال المنزلي الخاص981099

أنشطة أخرى إلنتاج الغاز وتوزيعه عن طريق شبكة من االنانبيب الرئيسية352099
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أنشطة أخرى إلنتاج وتجميع وتوزيع الكهرباء351099

أنشطة أخرى إلنتاج وجمع وتوزيع البخار والماء والهواء الساخن والمبرد ألغراض مختلفة353099

أنشطة أخرى لبحوث السوق واستطالعات الرأي العام732099

أنشطة أخرى لبناء السفن301199

أنشطة أخرى لبناء الطرق والسكك الحديد421099

أنشطة أخرى لبناء قوارب النزهة والرياضة301299

أنشطة أخرى لتأجير الماكينات و المعدات و البضائع المادية األخرى773099

أنشطة أخرى لتأجير المركبات771099

أنشطة أخرى لتجارة الجملة التي لم تصنف في مكان آخر469099

أنشطة أخرى لتجارة الجملة علي أساس عقد أو نظير رسم461099

أنشطة أخرى لتجارة الجملة ألنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات466199

أنشطة أخرى لتجارة الجملة لآلالت والمعدات الزراعية وقطع غيارها465399

أنشطة أخرى لتجارة الجملة لألجهزة اإللكترونية وأجهزة االتصاالت465299

أنشطة أخرى لتجارة الجملة لألغذية والمشروبات والتبغ463099

أنشطة أخرى لتجارة الجملة للحواسب ومتعلقاتها والبرامج الخاصة بها465199

أنشطة أخرى لتجارة الجملة للمعادن وخاماتها466299

أنشطة أخرى لتجارة الجملة للمعدات واآلالت األخرى465999

أنشطة أخرى لتجارة الجملة للمنسوجات والملبوسات واألحذية464199

أنشطة أخرى لتجارة الجملة لمواد البناء واألجهزة ومعدات ولوازم السباكة والتدفئة466399

للمركبات ذات المحركات (التجزئة  )أنشطة أخرى لتجارة الجملة والمفرد 451099

454099
أنشطة أخرى لتجارة الجملة والمفرد في الدراجات النارية الموتوسيكالت وما يتصل بها من قطع غيار وإصالحها 

وصيانتها

لألجهزة اإللكترونية وأجهزة االتصاالت  (التجزئة  )أنشطة أخرى لتجارة المفرد 474204

عن طريق البريد والبريد اإللكتروني واإلنترنت خارج المتاجر (التجزئة  )أنشطة أخرى لتجارة المفرد 479199

471199
في المتاجر غير المتخصصة التي تكون السلع الغذائية  أو المشروبات أو  (التجزئة  )أنشطة أخرى لتجارة المفرد 

التبغ هي السائدة فيها

في الوحدات المتنقلة واألسواق للسلع األخرى (التجزئة  )أنشطة أخرى لتجارة المفرد 478999

ألجهزة الحاسب والوحدات الطرفية والبرمجيات وأجهزة االتصال (التجزئة  )أنشطة أخرى لتجارة المفرد 474199

لألجهزة السمعية والمرئية (التجزئة  )أنشطة أخرى لتجارة المفرد 474299

لألغذية (التجزئة  )أنشطة أخرى لتجارة المفرد 472199

للتبغ ومنتجاته (التجزئة  )أنشطة أخرى لتجارة المفرد 472399

للخردوات المعدنية والطالء والزجاج ولوازم البناء (التجزئة  )أنشطة أخرى لتجارة المفرد 475299

للسلع األخرى خارج المتاجر (التجزئة  )أنشطة أخرى لتجارة المفرد 479999

للمشروبات الكحولية وغير الكحولية (التجزئة  )أنشطة أخرى لتجارة المفرد 472299

للمنسوجات والمالبس واألحذيه فى الوحدات المتنقله واألسواق (التجزئة  )أنشطة أخرى لتجارة المفرد 478299

لوقود المركبات ذات المحركات (التجزئة  )أنشطة أخرى لتجارة المفرد 473099

أنشطة أخرى لتجميع وتوزيع وتنقية المياه360099

أنشطة أخرى لتجهيز وحفظ األسماك والمنتجات السمكية102099

أنشطة أخرى لتجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات103099

أنشطة أخرى لتجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها101099

أنشطة أخرى لتجهيز ودفن الموتي960399
أنشطة أخرى لتربية األحياء المائية بالمياه البحرية032199

أنشطة أخرى لتربية األحياء المائية بالمياه العذبة032299

أنشطة أخرى لتربية الجمال014399

أنشطة أخرى لتركيب المكائن والمعدات الصناعية332099

أنشطة أخرى لتركيب وتنصيب انظمه التدفئة والتكييف432299

أنشطة أخرى لتركيبات التشييد األخرى432999

أنشطة أخرى لتسهيالت الرعاية التمريضية871099

أنشطة أخرى لتشطيب المباني433099

أنشطة أخرى لتشغيل البيانات و االستضافة الخاصة بها631199

أنشطة أخرى لتشكيل المعادن بالطرق أو الكبس والدلفنة وميتالورجيا المساحيق259199

أنشطة أخرى لتشييد المباني السكنية وغير السكنية410099
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أنشطة أخرى لتعدين الفحم الصلب وتكتيله051099

أنشطة أخرى لتعدين خامات الحديد071099

أنشطة أخرى لتعدين خامات ركازات الفلزات غيرالحديدية072999

أنشطة أخرى لتعدين وتجهيز فحم اللغنيت وتكتيله052099

أنشطة أخرى لتقطير المشروبات الروحية وتكريرها وخلطها وإنتاج الكحول اإليثيلي من مواد مخمره110199

أنشطة أخرى لتقييم المخاطر والخسائر بالتأمين ورواتب التقاعد662199

أنشطة أخرى لتنظيم الجوالت السياحية791299

أنشطة أخرى لتوفير االعتمادات للرواتب التقاعد653099

أنشطة أخرى لتوفير اإلقامة القصيرة في مخيمات ومركبات األستجمام والكرافانات552099

أنشطة أخرى لجمع المخلفات غير الخطرة381199

أنشطة أخرى لجمع ومعالجة المخلفات الخطرة381299

أنشطة أخرى لخدمات األمن الخاص801099

أنشطة أخرى لخدمات اإلقامة األخرى559099

أنشطة أخرى لخدمات الحالقة والتجميل960299

أنشطة أخرى لخدمات الدعم التعليمي855099

أنشطة أخرى لخدمات المعلومات للشبكة العنكبوتية631299

أنشطة أخرى لخدمات النقل السريع التي ال تتبع التزام شامل في الخدمات532099

أنشطة أخرى لخدمات أفراد الخدمة المنزلية970099

أنشطة أخرى لخدمات إستخراج البترول والغاز التى لم تصنف فى موضع آخر091099

أنشطة أخرى لخدمات غسل وتنظيف وصباغة المنسوجات والمالبس والفراء960199

أنشطة أخرى لخدمة أنظمة األمن802099

أنشطة أخرى لرعاية المقيمين األخرى التي لم تصنف في موضع آخر879099

أنشطة أخرى لرعاية المقيمين المسنين والمعاقين873099

أنشطة أخرى لرعاية المقيمين من ذوي اإلعاقه الذهنية واألمراض العقلية واإلعاقه الجسدية872099

أنشطة أخرى لسبك الحديد والصلب243199

أنشطة أخرى لسبك المعادن الغير حديديه243299

أنشطة أخرى لشئون الدولة العامة الشاملة841199

أنشطة أخرى لصناعات منتجات أخرى من الورق والورق المقوى170999

أنشطة أخرى لصناعات ومعدات اإلضاءة الكهربائية274099

أنشطة أخرى لصناعة اجزاء وتوابع ومحركات المركبات ذات المحركات التي لم تصنف في مكان آخر293099

أنشطة أخرى لصناعة االدوات البصرية و معدات التصوير الفوتو غرافى267099

265199
أنشطة أخرى لصناعة االدوات و األجهزة المستخدمة الغراض القياس و التحقق و االختبار و المالحة و غيرها 

من االغراض عدا معدات ضبط العمليات الصناعية

أنشطة أخرى لصناعة اآلالت المستخدمة في المناجم والمحاجر والتشييد282499

أنشطة أخرى لصناعة اآلالت الموسيقية322099

أنشطة أخرى لصناعة اآلالت ذات األغراض المتخصصة األخرى282999

292099
أنشطة أخرى لصناعة األبدان أعمال تجهيز العربات للمركبات ذات المحركات وصناعة المركبات المقطوره 

والنصف مقطوره

أنشطة أخرى لصناعة األثاث والدوشمة  وطالء األثاث310099

أنشطة أخرى لصناعة األجهزة المنزلية275099

أنشطة أخرى لصناعة األحذية152099

أنشطة أخرى لصناعة األسالك والكابالت المعزولة273099

أنشطة أخرى لصناعة األسالك والكابالت لأللياف الضوئية273199

أنشطة أخرى لصناعة األسلحة والذخائر التي لم تصنف في موضع آخر252099

أنشطة أخرى لصناعة األسمدة والمركبات النتروجينية األزوتيه201299

أنشطة أخرى لصناعة األسمنت والجير والجص رالمونة للحوائط239499

أنشطة أخرى لصناعة األصباغ والورنيشات والطالءات المماثلة وأحبار الطباعة والمواد الالصقة202299

أنشطة أخرى لصناعة األصناف المنتجة من الخرسانة واألسمنت والحصو239599

أنشطة أخرى لصناعة األلعاب واللعب324099

أنشطة أخرى لصناعة األلياف والخيوط االصطناعية203099

أنشطة أخرى لصناعة األوعية الخشبية162399
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أنشطة أخرى لصناعة اإلطارات واألنابيب المطاطية وتجديد األسطح الخارجية لإلطارات المطاطية وإعادة بنائها221199

أنشطة أخرى لصناعة البطاريات والمركمات272099

أنشطة أخرى لصناعة الحاسبات اإللكترونية واألجهزة الطرفية262099

أنشطة أخرى لصناعة الحبال والدوبار والشباك139499

أنشطة أخرى لصناعة الحديد والصلب األساسية241099

أنشطة أخرى لصناعة الخشب المقوى المضغوط واأللواح الحبيبية وغيرها من ألواح الخشب162199

أنشطة أخرى لصناعة الدراجات العادية ذات العجلتين ومركبات المعوقين309299

أنشطة أخرى لصناعة الدراجات النارية309199

أنشطة أخرى لصناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية231099

أنشطة أخرى لصناعة الساعات بأنواعها265299

أنشطة أخرى لصناعة السجاد والبسط والموكيت  وما إليها139399

أنشطة أخرى لصناعة السكر107299

أنشطة أخرى لصناعة الصابون والمطهرات ومستحضرات التنظيف أو التلميع ومستحضرات التجميل202399

أنشطة أخرى لصناعة الصمامات واألنابيب اإللكترونية وغيرها من المكونات اإللكترونية261099

أنشطة أخرى لصناعة الصهاريج والخزانات واألو عية من المعادن251299

أنشطة أخرى لصناعة الكاكاو والشيكوالته والحلويات السكرية107399

أنشطة أخرى لصناعة الكترونيات المستهلك وما يرتبط بها من سلع264099

أنشطة أخرى لصناعة المجوهرات المقلدة ومواد أخرى متصلة بها321299

أنشطة أخرى لصناعة المجوهرات واألصناف المتصلة بها321199

أنشطة أخرى لصناعة المحركات والمولدات والمحوالت الكهربائية وأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها271099

أنشطة أخرى لصناعة المركبات الجوية والفضائية303099

أنشطة أخرى لصناعة المركبات ذات المحركات291099

أنشطة أخرى لصناعة المستحضرات الصيدالنية والكيميائيه الدوائية والمنتجات النباتيةالطبيه210099

أنشطة أخرى لصناعة المضخات والضواغط والحنفيات والصمامات281399

أنشطة أخرى لصناعة المعادن الثمينة غير الحديد والصلب242099

أنشطة أخرى لصناعة المعدات الطبية والجراحية وأجهزة تقويم األعضاء325099

أنشطة أخرى لصناعة المعدات الكهربائية التى لم تصنف فى موضع آخر279099

أنشطة أخرى لصناعة المعكرونة والمنتجات النشوية المماثلة107499

أنشطة أخرى لصناعة المالبس وأصناف أخرى من التريكو أو الكورشية143099

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات اإلنشائية251199

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الخزفية239399

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الخزفية الحرارية239199

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الخشبية األخرى وصناعة منتجات من الفلين ومواد الضفر162999

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الطفلية اإلنشائية األخرى239299

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية األخرى غير المصنفة فى موضع آخر202999

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات اللدائنيه222099

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المطاطية األخرى التى لم تصنف فى مكان آخر221999

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية الالفلزية األخرى التى لم تصنف فى مكان آخر239999

أنشطة أخرى لصناعة المنسوجات الجاهزة عدا المالبس139299

أنشطة أخرى لصناعة المواد الكيميائية األساسية201199

أنشطة أخرى لصناعة المولت والمشروبات الكحولية المشتقة منه110399

أنشطة أخرى لصناعة النبيذ110299

أنشطة أخرى لصناعة النشا ومنتجاتها106299

أنشطة أخرى لصناعة الوجبات  المعدة والمجمدة107599

أنشطة أخرى لصناعة الورق والورق المقوى المموج واألوعية المصنوعة من الورق170299

أنشطة أخرى لصناعة الوسائط المغناطيسية268099

أنشطة أخرى لصناعة آالت إنتاج النسيج والملبوسات والجلود282699

أنشطة أخرى لصناعة آالت تجهيز األغذية والمشروبات والتبغ282599

أنشطة أخرى لصناعة أدوات الرياضة323099

أنشطة أخرى لصناعة أدوات القطع والعدد اليدوية واألدوات المعدنية العامة259399

أنشطة أخرى لصناعة أقمشة من التريكو أو الكروشية ومنتجاتها139199
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أنشطة أخرى لصناعة تكرير النفط192099

151299
أنشطة أخرى لصناعة حقائب األمتعة وحقائب اليد وغيرها وصناعة السروج واألعنة التى لم تصنف فى موضع 

آخر

أنشطة أخرى لصناعة طحن الحبوب والغالل106199

أنشطة أخرى لصناعة عجائن الورق ، الورق المقوى الكرتون170199

أنشطة أخرى لصناعة قاطرات السكك الحديدية والترام والمعدات التي تسير علي الخطوط الحديدية302099

أنشطة أخرى لصناعة كل من المشروبات غير الكحولية وإنتاج المياه المعدنية110499

أنشطة أخرى لصناعة مبيدات اآلفات والمنتجات الكيميائية والزراعية األخرى التى لم تصنف فى مكان آخر202199

أنشطة أخرى لصناعة مركبات القتال العسكريه304099

أنشطة أخرى لصناعة معدات النقل األخرى غير المصنفة فى موضع آخر309999

أنشطة أخرى لصناعة منتجات األلبان105099

أنشطة أخرى لصناعة منتجات التبغ120099

أنشطة أخرى لصناعة منتجات المخابز107199

أنشطة أخرى لصناعة منتجات المعادن المشكلة االخرى التى لم تصنف فى مكان اخر259999

أنشطة أخرى لصناعة منتجات النجارة المستخدمة فى التشييد والبناء162299

أنشطة أخرى لصناعة منتجات أفران الكوك191099

أنشطة أخرى لصناعة منسوجات غير مصنفة فى موضع آخر139999

أنشطة أخرى لصناعة مولدات بخار الماء عدا مراجل التدفئة المركزية بالمياه الساخنة251399

أنشطة أخرى لصناعة و تهيئة و صباغة الجلود والفراء151199

أنشطة أخرى لصناعة وتفصيل المالبس الجاهزة عدا المالبس المصنوعة من الفراء141099

أنشطة أخرى لصناعة وسائل االتصال263099

أنشطة أخرى لصيانة تصليح المركبات ذات المحركات452099

أنشطة أخرى لغزل األلياف النسيجية لم تصنف في موضع آخر131199

أنشطة أخرى لقطع وتشكيل وإتمام تجهيز األحجار239699

أنشطة أخرى لالختبارات الفنية والتحليل712099

أنشطة أخرى لألنشطة العقارية على أساس عقد أو نظير رسم682099

أنشطة أخرى لألنشطة العلمية والتقنية المتخصصة األخرى التي لم تصنف في موضع آخر749099

أنشطة أخرى لألنشطة القانونية691099

أنشطة أخرى لألنشطة المالية األخرى غير مصنفة في موضع أخر649999

أنشطة أخرى لألنشطة المساعدة للوساطة المالية غير مصنفة في موضع أخر661999

أنشطة أخرى لألنشطة المعاونة لتوليفة التسهيالت811099

أنشطة أخرى لألنشطة المعمارية والهندسية وما يتصل بها من االستشارات الفنية711099

أنشطة أخرى لإلرسال التليفزيوني602004

أنشطة أخرى لإلعالن731099

أنشطة أخرى للبحوث والتطوير في جال العلوم االجتماعية واإلنسانية722099

أنشطة أخرى للبيع بالجملة للسلع المنزلية األخرى464999

أنشطة أخرى للبيع بالجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحية462099

أنشطة أخرى للتأجير التشغيلي649199

أنشطة أخرى للتأمين على الحياة651199

أنشطة أخرى للتأمينات العامة651299

أنشطة أخرى للتخزين والمخازن521099

أنشطة أخرى للتخلص والمعالجة لشبكات الصرف الصحي370099

أنشطة أخرى للتدوير ومعالجة النفايات383099

أنشطة أخرى للتركيبات الكهربائية432199

أنشطة أخرى للتشييد439099

أنشطة أخرى للتصوير الفوتوغرافي742099

أنشطة أخرى للتعامل في األوراق المالية661299

أنشطة أخرى للتعليم االعدادي العام852199

التعليم االبتدائي، أنشطة أخرى للتعليم األولي رياض األطفال  851099

أنشطة أخرى للتعليم التثقيفي854299

أنشطة أخرى للتعليم الجامعي والتعليم العالي853099
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أنشطة أخرى للتعليم والتدريب الرياض والترفيهي854199

أنشطة أخرى للتمويل واالئتمان و وسائل التمويل األخرى643099

أنشطة أخرى للخدمات السياحية799099

أنشطة أخرى للخدمات الشخصية960999

أنشطة أخرى للخدمات المترتبة على النقل البري522199

أنشطة أخرى للخدمات المترتبة علي النقل الجوي522399

أنشطة أخرى للخدمات المترتبة علي النقل المائي522299

أنشطة أخرى للدفاع842299

أنشطة أخرى للشؤون الخارجية842199
أنشطة أخرى للصيد في المياه العذبة031299

أنشطة أخرى للضمان االجتماعي اإللزامي843099

أنشطة أخرى للطباعه181199

أنشطة أخرى للعمل االجتماعي بدون إقامه والتي لم تصنف في موضع أخر889099

أنشطة أخرى للفنادق أو مواقع المخيمات وغير ذلك من وسائل توفير اإلقامة قصيرة المدى551099

أنشطة أخرى للقروض الممنوحة األخرى649299

أنشطة أخرى للمشروعات الهندسية429099

أنشطة أخرى للممارسه الطبية وطب األسنان862099

أنشطة أخرى للمنظمات السياسية949299

أنشطة أخرى للمنظمات ذات العضوية التي لم تصنف في موضع آخر949999

أنشطة أخرى للمنظمات والهيئات الدولية واإلقليمية والسفارات والقنصليات األجنبية990099

أنشطة أخرى للنشر581999

أنشطة أخرى للنظام العام والسالمة842399

أنشطة أخرى للنقل البر للبضائع492399

أنشطة أخرى للنقل الجوى للبضائع512099

أنشطة أخرى للنقل الجوى للركاب المحدد وغير المحدد بمواعيد511099

أنشطة أخرى للنقل المائي الداخلي للبضائع502299

أنشطة أخرى للنقل المائي الداخلي للركاب502199

أنشطة أخرى للهدم431199

أنشطة أخرى للهيئات الدينية949199

أنشطة أخرى للوسائط المالية األخرى641999

أنشطة أخرى لمسح ونشر األخشاب161099

أنشطة أخرى لمشروعات المرافق422099

أنشطة أخرى لمعالجة المخلفات390099

أنشطة أخرى لمعالجة النفايات الخطرة382299

أنشطة أخرى لمعالجة النفايات غير الخطرة382199

أنشطة أخرى لمناولة الشحنة شحن وتفريغ522499

أنشطة أخرى لمنظمات األعمال الحرة وأرباب العمل والمهنيين941199

أنشطة أخرى لمنظمات المهنيين941299

أنشطة أخرى لنشر البرامج الجاهزة582099

أنشطة أخرى لنشر الصحف والمجالت والدوريات581399

أنشطة أخرى لنقابات العمال داخل الوحدات التنظيمية942099

أنشطة أخرى لنقل البضائع بالسكك الحديد491299

أنشطة أخرى لنقل الركاب بريا في المدن والضواحي492199

أنشطة أخرى لنقل الركاب عن طريق خطوط السكك الحديد بين المدن491199

أنشطة أخرى لوكاالت التأمين ومكاتب السمسرة662299

أنشطة أخرى لوكاالت التوظيف781099

أنشطة أخرى متعلقة بإتمام وتجهيز المنسوجات لم تصنف في موضع آخر131399

أنشطة أخرى متعلقة بإصدار األدلة والقوائم البريدية581299

أنشطة أخرى من أنواع النقل البري األخرى للركاب492299

أنشطة أخرى من صناعات تحويلية أخرى غير مصنفه في موضع آخر329099

أنشطة أخرى من صناعة منتجات غذائية أخرى107999

أنشطة أخري إلصالح معدات االتصال951299
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أنشطة أخري لتوفير االعتمادات لمعاشات التقاعد662999

أنشطة أخري للخدمات المعاونة للحكومة841999

أنشطة أخري للعمل االجتماعي بدون إقامة للمسنين والمعاقين881099

أنشطة أصول معنوية غير مالية أخرى774099

854906
أنشطة أنواع خاصة من التعليم مدارس قياده السيارات والدراجات ، معاهد التفصيل ، معاهد اللغات ، النسخ 

واالختزال والكمبيوتر والحراسة ، المحافظة على البيئة

أنشطة إدارة األراضي الزراعية واإلصالح الزراعي841301

أنشطة إدارة الصفقات المالية بما في ذلك صفقات الكروت االئتمانية والتسويق661902

أنشطة إدارة المشروعات الهندسية والمباني711007

أنشطة إدارة سياسات البحث والتطوير المتصلة بالدفاع واألموال المرتبطة بها842206

أنشطة إداره الشؤون العمالية العامة841314

أنشطة إداره تجاره الجملة والتجزئه841312

أنشطة إرسال البضائع522907

أنشطة إرسال البضائع عن طريق البحر وكآالت الشحن الجوية522911

أنشطة إعادة التأهيل المهني والتأهيل الخاص لألشخاص المتعطلين ويكون العنصر التعليمي فيها محدودا889006

أنشطة إعادة التأهيل المهني والتأهيل الخاص لألشخاص المعاقين ويكون العنصر التعليمي فيها محدود دون إقامة881002

أنشطة إنتاج األفالم السينمائية بأنواعها وأفالم الفيديو591101

أنشطة إنتاج أفالم الصور المتحركة الكارتون591110

أنشطة إنتاج إعالنات التليفزيون591103

أنشطة إنتاج برامج التليفزيون591102

أنشطة إنتاج برامج التليفزيون التي يتم تطويرها بعيدا عن البث المعروف591107

أنشطة إنتاج خدمات اإلنتاج النهائية591106

أنشطة إيواء الحيوانات األليفة غير المصحوبة بالرعاية الصحية960919

أنشطة بائعي المزادات المستقلين829907

أنشطة بحوث التغذية861014

أنشطة بنوك الحيوانات المنويه869012

أنشطة بنوك الدم869011

أنشطة بنوك زراعه األعضاء الحيوية869013
أنشطة بيطرية016207

أنشطة بيع التذاكر للمسارح والرياضة وكل وسائل الترفيه والتسلية األخرى799005

المصحات العقلية- أنشطة بيوت الصحة العقلية 872004

أنشطة بيوت المجموعات السكنيه لعالج التشويش بصورة انفعاليه872005

أنشطة بيوت النقاهة الخاصة باإلمراض النفسية872002

أنشطة تجميع المعلومات مثل تاريخ االئتمان والعمالة على مستوى األفراد والتاريخ االئتماني للمشروعات829102

أنشطة تحصيل الكمبياالت وخدمات تقرير االئتمان829104

أنشطة تخص الرسومات مثل الطباعة بالكبس والنسخ والتخريم والورنيش واألساليب األخرى الخاصة بذلك181211

أنشطة تدريب وتعليم التصوير بأنواعه854205

أنشطة تدريب وتعليم الرقص والغناء854203

أنشطة تدريب وتعليم العاب اليوجا854109

أنشطة تدريب وتعليم الفن التمثيلي بأنواعه854202

أنشطة تدريب وتعليم المدربين لتدريب النشىء854108

أنشطة تدريب وتعليم الموسيقي بأنواعها من خالل المدربين والمدرسين854201

أنشطة تدريب وتعليم فنون الرسم854204

أنشطة تدريب وتعليم فنون الرماية بأنواعها854107
أنشطة تربية األحياء المائية في األحواض المملؤة بالمياه المالحه032106

أنشطة تربية األحياء المائية في المياه قليله الملوحة032105

أنشطة تسهيالت العالج من الكحوليات أو إدمان المخدرات872001

أنشطة تسهيالت المشاركة العامة على الحاسبات اإللكترونية631104

أنشطة تسهيالت عالج اإلعاقه الذهنية872003

أنشطة تشغيل البيانات و التقارير المتخصصة631105

أنشطة تعليم االجتماعيات941215
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الخ،   أنشطة تعليم لعب الورق بريدج والشطرنج  854110

أنشطة تنظيف المداخن فتحات التهوية ووحدات العادم812903

أنشطة تنظيم التسويق التعاوني841302

أنشطة تنظيم الرحالت السياحية من خالل منظمى الرحالت السياحية791202

أنشطة تنظيم الرحالت السياحية من خالل وكاالت السياحه791201

أنشطة تنظيم حركه المرور522111
أنشطة تنمية تربية الحيوان والرعاية الصحية لها016201

أنشطة توفير المعلومات والمساعدات للهيئات لكي تحدد أماكن الترفيه ومراكز التجمعات وأماكن التسلية والترفيه799002

أنشطة توفير عمليات تشغيل البيانات األوتوماتيكية631106

أنشطة جمعيات الشبان المسلمين949903

أنشطة جمعيات الشبان المسيحيين949904

أنشطة جمعيات المحاربين القدماء949905

أنشطة جمعيات حماية المستهلك949920

أنشطة جمعيات هواة السيارات949919
أنشطة حيوانات المزرعه التى تجر عربات016208

أنشطة خاصة بالتلقيح الصناعي016203

أنشطة خاصة بالتهيئة الصحية بأماكن تربية الحيوان016206

أنشطة خاصة بالشركات القابضة642000
أنشطة خاصة بأماكن تربية الحيوان تنظيف الحضائر وجمع الروث016204

أنشطة خاصة بقص الوبر وجز الصوف للحيوان016205

أنشطة خاصة لخدمه النقل المائي للركاب والحيوانات والبضائع522207

أنشطة خدمات اتحادات و نقابات ووكاالت األنباء639101
أنشطة دعم االنتاج الحيوانى- أنشطة خدمات االسطبالت 016211

أنشطة خدمات الصحة الوقائية869008

أنشطة خدمات الفنادق والمطاعم841308

أنشطة خدمات المسح الجيوفزيائية وعلوم الزلزال711008

أنشطة خدمات المعلومات األخرى639999

أنشطة خدمات تنمية الصيد والقنص وترويج منتجات الصيد949922

أنشطة خدمات متعلقة بإنتاج األفالم السينمائية والفيديو591109

أنشطة خدمات نقل األنباء إلى الصحف و المجالت والنشرات الدورية639103

أنشطة خدمات نقل األنباء و الصور و المقاالت الخاصة إلى وسائل األعالم639102
أنشطة خدمة وتنمية الثروة الحيوانية والمزارع المختصة بذلك016202

أنشطة دار األوبرا900003
أنشطة دعم اإلنتاج الحيواني األخرى016299

أنشطة دعم إنتاج المحاصيل األخرى غير المصنفة في موضع آخر016199

أنشطة دور الحضانة الداخلية879003

أنشطة دور الصم والبكم873001

أنشطة دور المسارح والفرق المسرحية900001

أنشطة دور المعوقين جسمانيا873002

ملجاء لأليتام- أنشطة دور إيواء األيتام 879001

أنشطة دور إيواء كبار السن والعجزه873003

أنشطة دور مؤسسات التأهيل المهني مع االقامه879004

أنشطة رفع كفاءة المشاريع باستخدام التبريد والتكييف والهندسة الصحية وهندسة مكافحة التلوث711004

أنشطة روابط االخوة949909

أنشطة رياضه صيد األسماك والمحافظة على الصيد البرى931905

أنشطة رياضية أخرى931999
أنشطة صيد األسماك والكائنات البحرية المختلفة غير المصنفه فى موضع اخر031199

أنشطة ضحايا الكوارث والالجئين والمهاجرين ويشمل اإليواء المؤقت والمعتمد889005

أنشطة عالج عيوب النطق869015

أنشطة عيادات األمراض الباطنية862004

أنشطة عيادات األمراض الجلدية والتناسلية862002

أنشطة عيادات األمراض النفسية والعصبية862001



النشاطالرمز
أنشطة عيادات الجراحة العامة عدا جراحه العظام862010

أنشطة عيادات العيون862009

أنشطة عيادات الفشل الكلوي862006

أنشطة عيادات انف وأذن وحنجرة862015

أنشطة عيادات أخصائيين االشعة بأنواعها المختلفة862017

أنشطة عيادات أمراض األطفال862008

أنشطة عيادات أمراض التليف الكبدي862005

أنشطة عيادات أمراض الفم وتقويم األسنان وأسنان األطفال862016

أنشطة عيادات أمراض المسالك البولية862013

أنشطة عيادات أمراض النساء والوالدة862012

أنشطة عيادات جراحه العظام862011

أنشطة عيادات جراحه المخ واألعصاب862014

أنشطة عيادات مرضي القلب862007

أنشطة قاعات المطالعة و االستماع و المشاهدة639906

األخرى في المتاجر المتخصصة التي لم تصنف في مكان آخر (التجزئة  )أنشطة لتجارة المفرد 477399

أنشطة مذيعي الراديو و التليفزيون الداخلي و الخارجي639104

أنشطة مراكز اإلسعاف869003

أنشطة مراكز التدريب المهني854905

أنشطة مراكز العالج الطبيعي ومعالجه وتقويم العمود الفقري باليد869018

أنشطة مراكز العالج بالوخز باإلبر869017

أنشطة مراكز رعاية االمومه والطفولة وشؤون االسره869007

أنشطة مراكز عالج البصريات869016

أنشطة مستشفيات األطفال861004

أنشطة مستشفيات األمراض السرطانية والغدد861007

أنشطة مستشفيات األمراض الصدريه861020

أنشطة مستشفيات األمراض المتوطنة بلهارسيا واالنكلستوما861010

أنشطة مستشفيات األمراض النفسية والعصبية861012

أنشطة مستشفيات التامين الصحي861016

أنشطة مستشفيات الجذام861005

أنشطة مستشفيات الجلدية والتناسلية861009

أنشطة مستشفيات الحميات861003

أنشطة مستشفيات العيون861002

أنشطة مستشفيات الكلى861011

أنشطة مستشفيات النساء والتوليد861008

أنشطة مستشفيات جراحه وعالج القلب861006

أنشطة مشغلي المناظر وستائر المسرح900011

أنشطة مشغلي معدات اإلضاءة والصوت بالمسرح900012

أنشطة مصوري الصحف742010

أنشطة معامل اللقاح869009

أنشطة معامل أشعه اكس ومراكز التشخيص المختلفة869014

أنشطة معامل تحاليل الدم869010

أنشطة معاهد التدريب على الطيران854901

أنشطة معاهد الصم والبكم854903

أنشطة معاهد المكفوفين854902

أنشطة معهد السكر861013

أنشطة مكاتب الصرافة661204

أنشطة منح الهدايا التي تقدمها المنظمات ذات العضوية949921

أنشطة منظمات الحفاظ على البيئة949917

أنشطة منظمات حماية وتحسين أحوال الجماعات العرقيه واألقليات949918

أنشطة نقابة االجتماعيين941210

أنشطة نقابة االحصائيين941208

أنشطة نقابة االطباء البيطريين941212
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أنشطة نقابة االقتصاديين941207

أنشطة نقابة األطباء941202

أنشطة نقابة الصحفيين941209

أنشطة نقابة الفنانين تشمل نقابات الممثلين والموسيقيين والمسرح941211

أنشطة نقابة المحاسبين941205

أنشطة نقابة المحامين941201

أنشطة نقابة المعلمين941206

أنشطة نقابة المهندسين941214

أنشطة نقابة المهندسيين الزراعيين941213

أنشطة نقابة أطباء األسنان941203

أنشطة نقابة ألصيادلة941204

أنشطة نقل المرضي بسيارات اإلسعاف والطائرات869019

أنشطة نوادي األدب949911

أنشطة نوادي الروتارى949902

أنشطة نوادي الشعر949910

أنشطة نوادي الفيلم أو السينما949913

أنشطة نوادي الكتاب949912

أنشطة نوادي الموسيقى949915

أنشطة نوادي هواه التصوير الفوتوغرافي949914

أنشطة نوادي هواه جمع الطوابع949916

أنشطة هيئة العمالة المؤقتة782000

أنشطة وحدات التدريب على التمريض واإلسعافات االوليه854904

أنشطة وحدات الصحة الريفية تشمل المجموعات الصحية والمراكز الطبية869002

أنشطة وكاالت األنباء األخرى639199

أنشطة وكاالت التحصيل ومكاتب اإلئتمان األخرى829199

أنشطه استنساخ األفالم السينمائية للتوزيع المسرحي591305

إخبارية– أفالم  – أنشطه االشتراك في القنوات المتخصصة رياضه  602008

أنشطه اإلرسال التليفزيوني على الموجات الهوائية العامة من خالل استديوهات البث602001

أنشطه البرامج المرئية التي تذاع مباشرة في وجود الجمهور602003

الشباب– البرامج التعليمية  – أنشطه البرامج ذات الطبيعة المتخصصة األخبار  602007

أنشطه التطهير للمبانى واإلبادة للحشرات812908

أنشطه التقييم للعقارات682006

أنشطه الخدمات الخاصة بالصوتيات في األستوديو592004

أنشطه الرسوم البيانية المنتجة بالكمبيوتر591203

649904
أنشطه الشركات التى تقوم من خالل وسطاء ماليين بتحرير المقايضات وحقوق االختيار وغيرها من ترتيبات 

التغطية لتفادى الخسارة

619007
أنشطه الشركات التي تعيد بيع االتصاالت عن بعد أي شراء وأعاده بيع سعه من الشبكات بدون تقديم خدمات 

أضافية

أنشطه المؤثرات الخاصة591207

أنشطه المكتبات العامة910101

أنشطه المكتبات المتجولة910104

أنشطه المكتبات ودور الوثائق األخرى910199

أنشطه النظافة المتخصصة للمباني مثل تنظيف المداخن والدفايات والمواقد واألفران والمحارق812902

أنشطه أخرى خدمات االهتمام بالمنظر العام والصيانة813099

أنشطه أخرى الداره األسواق المالية661199

أنشطه أخرى النشطه تنظيف صناعية وللمباني812999

أنشطه أخرى ألنشطة الكابالت واألقمار الصناعية واالشتراكات األخرى602099

أنشطه أخرى ألنشطه إصدار التسجيالت الصوتية والموسيقية592099

أنشطه أخرى ألنشطه برمجيات الحاسب620199

أنشطه أخرى إلداره األنشطة الرياضية931199

أنشطه أخرى لتجارة التجزئه للسجاد واألكلمه وأغطية الحوائط واألرضيات475399

أنشطه أخرى لتوزيع البرامج التليفزيونية والفيديو والصور المتحركة591399
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أنشطه أخرى لخدمات الطعام األخرى562999

أنشطه أخرى لعرض األفالم السينمائية591499

أنشطه أخرى لالتصال عن بعد باستخدام األقمار الصناعية613099

أنشطه أخرى لالتصاالت السلكية611099

أنشطه أخرى لالتصاالت الالسلكية612099

أنشطه أخرى لالنشطه األخرى لالتصال عن بعد619099

أنشطه أخرى لإلرسال اإلذاعي601099

أنشطه أخرى للبنوك المركزية641199

أنشطه أخرى للتصوير وتجهيز المستندات وانشطه معاونه مكتبيه خاصة أخرى821999

أنشطه أخرى للتعبئة والتغليف829299

أنشطه أخرى للخدمات البيطرية750099

أنشطه أخرى للعمليات النهائية لألفالم السينمائية والفيديو وبرامج التليفزيون591299

أنشطه أخرى للمراكز الرئيسية للشركات والمنشآت701099

أنشطه أخرى للنظافة العامة للمباني812199

أنشطه أخرى لمراكز االتصال822099

أنشطه أخري لنشر الكتب581199

أنشطه أخري من أنشطه المطاعم وخدمات الطعام561099

أنشطه إصدار الموسيقي والنوت الموسيقية592010

أنشطه إعادة اإلنتاج وحقوق التوزيع للتسجيالت الرئيسية592003

أنشطه إنتاج الشرائط السينمائية للتوزيع591204

أنشطه إنتاج شرائط الصوت االصليه592001

أنشطه بيع المشروبات األخرى563099

أنشطه تحرير األفالم ونقلها على شرائط فيديو سينما591201

أنشطه تسجيل الكتب على شرائط592011

أنشطه تطوير كل من برامج القناة التليفزيونية وخدمه اإلرسال على األقمار الصناعية602005

أنشطه تعامل السماسرة في األسواق لحسابهم الشخصي من الناحية المالية649905

أنشطه تقديم الطعام على أساس عقد562901

أنشطه توريد الطعام للنوادي وتقديم التسهيالت الالزمة562902

أنشطه توزيع البرامج التليفزيونية والفيديو للصور المتحركة591304

أنشطه حقوق الطبع أو التمثيل لحقوق الطبع باإلنابه عن المالك األصلي لحقوق الطبع592009

أنشطه دار المحفوظات وحفظ الوثائق910105

601001
أنشطه شبكات الراديو وذلك بتركيب ونقل البرامج السمعية لالذا عه على الهواء أو من خالل األقمار الصناعية أو 

الكابالت

أنشطه عرض الصور المتحركة وعرض شرائط الفيديو في دور السينما وأماكن العرض المفتوحة591401

أنشطه قاعات المطالعة واالستماع والمشاهدة910103

أنشطه كتابه العناوين والعناوين الفرعية591202

822002
أنشطه مراكز االتصال الخارجي باستخدام أساليب معينه لبيع أو تسويق البضائع والخدمات للعمالء والقيام 

باستطالع السوق أو استبيان الرأي العام وانشطه مماثلة للعمالء

822001
التوزيع األتوماتيكي ، أنشطه مراكز االتصال الداخلي الرد على مكالمات العمالء بواسطة الرسائل المسجلة 

الخ..... إتمام االتصال عن طريق الكمبيوتر ، الرد الصوتى المتبادل وتوجيه الشكاوى ،  لالتصاالت 

أنشطه مراكز االستعالمات910102

أنشطه نوادي السينما591402

إخالء وتهيئة مواقع البناء431201

إدارة التمويالت المشتركة663001

إدارة الدعم في صوره قروض أو منح841306

إدارة العقارات على أساس من العقود أو نظير رسم682003

إدارة الكراجات العامة522106

إدارة المواني الجوية والمطارات المحطات الطرفية الجوية522301

إدارة تمويالت االستثمارات األخرى663002

إدارة رواتب التقاعد663003

إدارة شؤون الخدمات البيطرية841304

إدارة شؤون الوقود والتعدين والطاقة تشمل الكهرباء841307
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إدارة شؤون مكافحة الحشرات وفحص المحاصيل841303

وزاره الخارجيه-إدارة وتشغيل البعثات الدبلوماسيه842101

إدارة وتشغيل الجسور واألنفاق522105

إدارة وتشغيل الطرق دون الرسوم522109

إدارة وتشغيل الطرق ذات الرسوم522108

إدارة وتشغيل ودعم الخدمات االعالميه والثقافية و المعدة للتوزيع خارج حدود الوطن842103

إداره ارصفه المواني األرصفة البحرية وأحواض السفن والمباني الملحقة بها522201

إداره خدمات إنشاء المرافق وطرق السكك الحديدية والبنيه التحتية841310

إداره سياسات البحث والتطوير واألموال المرتبطة بتحسين األداء االقتصادي841313

إداره وتوفير الفرق الرياضية لممارسه األنشطة المتعددة931110

إذاعة البيانات المتكاملة بواسطة اإلرسال اإلذاعي601003

إزالة الطوابق الزائدة431102

إسالة الغاز الطبيعى وإعادته إلى حالته الغازية ألغراض النقل واإلنتاج091005

إستخدام الطوب واألحجار فى البناء439003

إستخراج  الحصي081015

إستخراج األحجار الكريمة089902

إستخراج األسبستوس089903

إستخراج األستيت ا لتلك089911

إستخراج األسفلت الطبيعى أو البيتومين089912

إستخراج األلباستر089910

إستخراج الباريوم الطبيعي الحامل للخامات الباريت والوذاريت089105

إستخراج البازلت081001

إستخراج البيريت والبيروتيت089109

إستخراج الجبس081005

إستخراج الحجر الجيري081006

إستخراج الدقيق األمجورى السليكوزى089905

إستخراج الدولوميت والطباشير081007

إستخراج الرخام081004

إستخراج الرمل عدا الرمال السوداء081014

إستخراج الَطفل081008

إستخراج الطين الحراري081011

إستخراج الطين الدياتومين طينة حفر اآلبار081012

إستخراج الفحم الصلب من قواعد تراب الفحم051003

إستخراج الفحم الصلب والذي يشمل التعدين الجوفي أو السطحي ، متضمنا التعدين من خالل طرق اإلسالة051001

إستخراج الفورميكليت089906

إستخراج الكاولين األبيض081010

إستخراج الكاولين الفخاري081009

إستخراج الكرافيت الطبيعى089907

إستخراج الكرانيت081003

إستخراج الكوارتز089908

إستخراج المجنزيت081013

تابع أنشطة استخراج الغاز الطبيعى- إستخراج المكثفات 062002

إستخراج الميكا089904

إستخراج النترات089103

إستخراج حجر األردواز081002

إستخراج خام الشبة089104

إستخراج خام الفلدسبار089901

إستخراج خام الفلورسبار089107

إستخراج خام الفوسفات089101

إستخراج خام الكبريت089102

إستخراج خامات كبريت المغنسيوم الطبيعي089108

إستخراج مركبات الصوديوم عدا الملح089110
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إستخراج مواد التجليخ وأحجار الطاحون089909

إستخراج مواد التلوين089106

إستخالص الميثان او اإليثان أو البيوتان أو البروبان062007

إشعال مغنيطيات إشعال ومولدات مغنيطية ولفائف إشعال وشمعات إشعال بالشرر وشمعات توهج279021

إصدار موسوعات علي اسطوانات مدمجة581105

إصدار وتحصيل مستندات النقل وبوليصة البضائع المشحونة522909

إصالح اقالم الحبر952906

إصالح اآلالت الرياضية ماعدا البنادق الرياضية952913

إصالح اآلالت الموسيقية والبيانو952907

إصالح األحذية وماشابه952301

إصالح األراضي غير الساحلية429006

إصالح األرضيات الخشبية وأماكن الشحن فى السفن وما يماثلها331903

إصالح األقفال والكوالين952909

إصالح األلعاب اإللكترونية العاب الفيديو واأللعاب التى تعمل بالعملة331904

إصالح البضائع الشخصية والمنزلية األخرى952999

إصالح الحاويات المستخدمة فى تخزين المخصبات والمواد الكيميائية331902

إصالح الدراجات الهوائية952905

إصالح الساعات بأنواعها952902

إصالح الشاشات951107

إصالح الشباك والحبال واألشرعة والقالع المستخدمة فى سفن الصيد وغيرها331901

إصالح الشماسي والعصا952911

إصالح الطابعات البرينتر951106

إصالح الفارة والعصا السحرية وملحقات طريقة الكره الماوس951109

إصالح الكتب952914

إصالح الماسحات الضوئية االسكنر951112

إصالح المجوهرات952904

إصالح المالبس والمفارش والبطانيات والستائر والسجاد والسلع الشخصية المصنوعة من النسيج952901

إصالح الوالعات952908

إصالح أثاث المكاتب952402

إصالح أثاث المنزل952401

إصالح أدوات القياس952903

إصالح أطراف الكمبيوتر المتفرعه951111

إصالح أطراف الكمبيوتر مثل اآلالت المتكلمة االليه951116

إصالح أماكن القرص الممغنط والمكان الالمع وأدوات التخزين ومكان القرص البصري951105

إصالح جهاز تسليط الضوء الخاص بالكمبيوتر951115

إصالح حقائب السفر وحقائب اليد والمصنوعات الجلدية952302

إصالح خوذة الكمبيوتر لإلحساس بالواقعيه951114

إصالح قارئي الكارت الذكى951113

إصالح لوح المفاتيح الكى بورد951108

إصالح مودم الكمبيوتر الداخلي والخارجي951110

إصالح وتجفيف األراضي الساحلية429005

إصالح وترميم المنشآت العائمه331503

إصالح وسائل الطبخ بكافة انواعها952912

إصالح وسن السكاكين والمقصات وامواس الحالقة952910

(الثالجات الكهربائية والمكانس والمكواة والخالطات والمراوح الكهربائية)إصالح وصيانة االجهزة الكهربائية 952203

إصالح وصيانة اآلالت التي تستخدم في إنتاج النسيج والملبوسات والجلود331216

إصالح وصيانة اآلالت التي تستخدم في تجهيز األغذية والمشروبات والتبغ331215

إصالح وصيانة اآلالت المستخدمة في البناء والتعدين وفي حقول الغاز والنفط331207

إصالح وصيانة اآلالت المستخدمة في الزراعة والغابات331206

إصالح وصيانة اآلالت المستخدمة في إستخراج المعادن331208

إصالح وصيانة اآلالت المستخدمة في صناعة الورق331218
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إصالح وصيانة اآلالت المكتبية و المحاسبية والحاسبات االلكترونيه األخرى951199

إصالح وصيانة اآلالت ذات األغراض العامه األخرى331219

إصالح وصيانة األجهزة اإللكترونية للمستهلك952101

إصالح وصيانة األجهزة البصرية تشمل الطبية والعلمية331320

إصالح وصيانة األجهزة الكهربائية المستخدمة لوصل أو قطع أو وقاية الدوائر الكهربائية ذات القدرات المختلفة331403

إصالح وصيانة األجهزة المستخدمة فى الطب البيطرى331211

إصالح وصيانة األجهزة المستخدمة فى الطب النفسى331314

إصالح وصيانة األجهزة المستخدمة فى الطب والجراحة عمليا ونظريا331308

إصالح وصيانة األجهزة المستخدمة فى المالحة والرصد الجوى وعلم طبيعة األرض وغيرها331307

إصالح وصيانة األجهزة المستخدمة فى رسم القلب331313

إصالح وصيانة األجهزة المستخدمة فى طب األسنان331310

إصالح وصيانة األجهزة المستخدمة فى طب العيون331309

إصالح وصيانة األجهزة فوق السمعية الطبية331317

331325
إصالح وصيانة األجهزة واألدوات البصرية األخرى مثل المناظير المستخدمة فى تحديد األهداف التى تركب 

على األسلحة واآلالت أو األجهزة

إصالح وصيانة األفران وافران الصهر ومواقد أفران الصهر331204

إصالح وصيانة التليفزيون والمستقبالت ريسيفر952102

إصالح وصيانة السخانات والطباخات بمختلف االنواع952202

إصالح وصيانة السفن والقوارب والزوارق والمراكب الشراعيه331501

إصالح وصيانة الغساالت الكهربائية952201

إصالح وصيانة المجاهر البصرية المركبة331324

إصالح وصيانة المحامل والتروس وأجهزة التعشيق ونقل الحركة331203

إصالح وصيانة المحركات331201

إصالح وصيانة المحركات والمولدات الكهربائية متعددة االستخدامات331408

إصالح وصيانة المحوالت الكهربائية بجميع األحجام واألنواع331409

إصالح وصيانة المركبات التى تدفع باليد والتى تجرها الحيوانات331507

إصالح وصيانة المركبات الجوية والفضائية331505

إصالح وصيانة المسجالت952107

331327
إصالح وصيانة المصابيح اإللكترونية الكشافات التى تضا بالتفريغ وغيرها من األجهزة الومضية عدا المصابيح 

الومضية

إصالح وصيانة المضخات والضواغط والحنفيات والصمامات331202

331323
إصالح وصيانة المناظير ذات العدستين وذات العدسة الواحدة وغيرها من التليسكوبات البصرية وملحقاتها 

واألدوات الفلكية البصرية

إصالح وصيانة الموازين باختالف أشكالها واستخداماتها331211

إصالح وصيانة المولدات للتيار المناوب ومولدات الضغط العالى331407

إصالح وصيانة الميكروسكوبات غير البصرية331302

إصالح وصيانة آالت األستنساخ331221

إصالح وصيانة آالت الجمع331222

إصالح وصيانة آالت تصنيف وعد ولف النقود الورقية والمعدنية331220

إصالح وصيانة آالت صناعة األسلحة والذخائر331217

إصالح وصيانة آالت وأجهزة محركات الطائرات331306

331326
إصالح وصيانة أجهزة التصوير الفوتوغرافية المستخدمة فى التقاط الصور الساكنة وأجهزة التصوير السينمائى 

وأجهزة التصوير الجوى وتحت الماء

إصالح وصيانة أجهزة التعقيم331316

إصالح وصيانة أجهزة التنفس الصناعى331315

إصالح وصيانة أجهزة الراديو952106

إصالح وصيانة أجهزة الفيديو952104

إصالح وصيانة أجهزة المركبات الكهربائية وأجزائها331402

إصالح وصيانة أجهزة تقويم األعضاء مثل سماعات األذن  الخ331318

إصالح وصيانة أجهزة صناعة األسالك والكابالت الكهربائية واإللكترونية331405

إصالح وصيانة أجهزة صناعة األلياف البصرية331321
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إصالح وصيانة أجهزة صناعة المصابيح الكهربائية بأنواعها331410

إصالح وصيانة أجهزة صناعة لوحات المفاتيح الكهربائية ولوحات التحكم العددية331404

إصالح وصيانة أجهزة صناعة مجموعات توليد التيار الكهربائى المستمر أو المتردد331406

إصالح وصيانة أجهزة صناعة وشحن البطاريات بأنواعها331401

إصالح وصيانة أجهزة ضبط المركبات331305

إصالح وصيانة أجهزة قياس مقادير الكهرباء مثل مكشفات الذبذبات وأدوات التحقق من التيار331303

إصالح وصيانة أجهزة كشف اإلشعاعات وعدادات قياسها331304

إصالح وصيانة أجهزة ومعدات التكييف331209

إصالح وصيانة أجهزة ومعدات تقوم على استخدام األشعة بأنواعها331319

إصالح وصيانة أجهزة ومعدات صناعة النظارات331322

إصالح وصيانة أدوات الرسم والتخطيط والحساب الرياضى أدوات قياس الطول331301

إصالح وصيانة أدوات تسجيل وطباعة الوقت والتاريخ331328

إصالح وصيانة أدوات رفع األثقال331223

إصالح وصيانة أدوات وأجهزة التشخيص الكهربائى331312

CDإصالح وصيانة أسطوانات األلعاب 952105

إصالح وصيانة إلكترونيات المستهلك األخرى952199

إصالح وصيانة بنادق الرياضة والترفيه331224

إصالح وصيانة ثالجات العرض أو ثالجات البيع للتجميد والتبريد عدا المستخدمة في المنازل331210

إصالح وصيانة عدد اآلالت التي تستخدم في التدوير والتثقيب والحفر والسن331214

إصالح وصيانة عدد اآلالت التي تستخدم في تشكيل المعادن331213

إصالح وصيانة عدد اآلالت الميكانيكية331212

إصالح وصيانة قاطرات السكك الحديد والترام والمعدات التى تسير على الخطوط331504

إصالح وصيانة قوارب النزهه الرياضية331502

إصالح وصيانة محركات الطائرات331506

إصالح وصيانة معدات اإلنارة331411

إصالح وصيانة معدات الرفع والمناولة331205

إصالح وصيانة موديمات األالت الحامله951207

إطالق األقمار الصناعية ومركبات الفضاء512003

إعادة التأمين651102

إعادة التنجيد952404

إعادة تشطيب وتجهيز المنازل952403

إعادة وتجديد اإلطارات221105

تابع أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة- إعداد األعمال الفنية على األحجار والقوالب الخشبية 181207

إعداد الصرف لالراضي الزراعية431208

إعداد الصرف للمباني431207

إعداد الصالل والجلود الخام101012

إعداد الصوف المندوف والريش والزغب101011

إعداد أحجار الليتوغرافيا المدموغة للطباعة أو غيرها من الوسائط التي تستخدم في الطباعة181203

إعداد شبكات الصرف الصحي370005

إعداد و تجهيز مواقع التعدين431205

إعداد وتجهيز حروف الطباعة181202

إعداد ومعالجة وتخزين النفايات النووية382204

829103
إعطاء المعلومات للهيئات المالية ولتجار التجزئة واخرين الذين هم في حاجه لتقييم جداره االئتمان لهؤالء 

األشخاص ولهذه المشروعات

إعالنات مرسلة بالبريد731009

أنشطة خدمات دعم استخرج النفط والعاز الطبيعى- إقامة أبراج الحفر وإصالحها وفكها 091003

إنتاج األلمونيوم من البوكسيت242006

إنتاج البخار والمياه الساخنة353002
إنتاج الحليب الخام لألغنام والماعز014402

إنتاج الخشب بصورته الخام بشكل دعامات للمناجم أو قوائم مشققة أو أوتاد022003

إنتاج الخشب للصناعات التحويلية التى تعتمد على الغابات022002

إنتاج الذهب النقدي242010
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إنتاج الرصاص والزنك والقصدير من المواد الخام242013

إنتاج الصلب الغفل والصلب المستمر بطريقة األفران الكهربائية241012
إنتاج الصوف الخام014403

إنتاج الغاز الطبيعي062001
إنتاج الفحم النباتى فى الغابات باستخدام طرق تقليديه022005

إنتاج الكروم والمنجنيز والنيكل من المواد الخام أو من األو كسيدات242021
إنتاج المحار وجراد البحر والجمبري032102

إنتاج المعادن الثمينة المستخدمة في الصناعة242005

إنتاج الملح من المالحات بالتبخير الشمسى لمياه البحر ومياه البحيرات089302
إنتاج المنى البقرى والجاموسى014104

إنتاج الموالس107205

إنتاج المياه المعدنية110403

إنتاج النحاس من المواد الخام242017

إنتاج النفط الخام من الزيت الحجري للمعادن والرمال القارية061003

إنتاج النيكل علي هيئه جدائل242024

إنتاج الوقود السائل البنزين بأنواعه الكيروسين والسوالر والديزل والمازوت الخ192001

البروبان– البيوتان  – إنتاج الوقود الغازى االيثان  192002

إنتاج أحجار كريمة أو شبه كريمة بما فيها الماس مشغولة أى فى حالة تالية للنشر أو التنظيف أو القطع321102
إنتاج جلود الفراء وجلود الزواحف والطيور الناتجة عن عمليات التربية في المزارع014904

إنتاج جلود الفراء وجلود الزواحف وجلود الطيور من أنشطة الصيد والقنص017003

إنتاج حليب الجمال الخام014302

إنتاج خامات الحديد الملبدة071002

إنتاج خالصات اللحوم والدواجن101008

إنتاج زيت النخيل104008

إنتاج شرائح السمك والبطارخ الطازجة والمبردة102008

إنتاج غاز أفران الكوك191006

إنتاج فضالت طحن الحبوب  106108

إنتاج مخاليط المطاط التركيبى والمطاط الطبيعى201304
إنتاج منتجات الحيوان األخرى غير المصنفة فى موضع آخر014199

إنتاج نشاره الخشب161005

إنتاج وتجهيز الغاز أما بكربنته أو بخلط الغاز المصنع بالغاز الطبيعي أو بالغاز النفطي أو بالغازات األخرى352001

إنتاج وتكرير زيت الزيتون104002

إنتاج وتكرير زيت السمسم104007

إنتاج وتكرير زيت بذره القطن104001

إنتاج وتكرير زيت عباد الشمس104003

إنتاج وتكرير زيت فول الصويا104004

إنتاج وتكرير زيوت الجوزيات104005

إنتاج وتكرير زيوت الذرة104006

إنتاج وتوزيع البخار والمياه الساخنة لتدفئة353001

إنتاج وتوزيع الماء المبرد لتبريد األغراض المختلفة353005

إنتاج وتوزيع الهواء المبرد353004

إنتاج وطباعة الرسومات181209

إنتاح اليورانيوم من الخامات والركازات242025

إنشاء األرصفة البحرية429004

إنشاء الخزانات والسدود429010

إنشاء المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه422001

إنشاء المحطات والشبكات  الرئيسية للصرف الصحي422002

إنشاء المداخن لألغراض الصناعية وغيرها بالمواقع439010

إنشاء المرافق الرياضية429001

إنشاء أحواض السفن429003

إنشاء حمامات السباحة439011

إنشاء خطوط االتصاالت422012

إنشاء خطوط أنابيب النفط الخام422005
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إنشاء خطوط نقل الكهرباء422009

إنشاء شبكات أنابيب الغاز الطبيعي422006

إنشاء محطات االتصاالت السلكيه والالسلكيه والرادار422011

إنشاء محطات الصرف الصحي422003

إنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمحوالت422010

إنشاء محطات تعبئة الوقود422007

إنشاء مشاريع توليد الكهرباء من مساقط المياه422008

إنشاء واصالح األفران لألغراض الصناعيه وغيرها بالموقع431209

إنشاء وإصالح مداخن لألفران والسخانات المنزلية432206

إنشاء وإصالح وحدات تفريغ وغسل الخامات ومحطات التحميل والتفريغ بالمنجم061008

(غبرة )باودر 239410

بحوث السوق732001

بسترة االحليب105001

بالستك معاد مثروم201308

بناء ارصفه الحفر العائمة أو المغموره301118

بناء السفن التي نشاطها الرئيسي غير مالحي مثل الحفارات واألحواض العائمة واألرصفة العائمة أو المغمورة301111

بناء السفن الحربية والسفن البحرية المساعدة مثل سفينة نقل الجنود والسفن المشتملة علي المستشفيات301113

بناء السفن العائمة301112

بناء السفن المبنية أو المجهزة إلغراض االستقصاء العلمي301114

بناء السفن المستعملة في التجارة األساطيل التجارية أو في الحرف المتصلة بالتجارة301104

بناء السفن المستعملة في نقل الركاب بما فيها السفن المتعددة األغراض301105

بناء السفن المصممة للمالحة في المحيطات والمياه الساحلية والمياه الداخلية301106

بناء الطرق والمرافق لالراضي المستصلحة429008

301115
بناء العوامات والزوارق مسطحه القاع وسدود إلنضاب ومنصات النزول وعوامات الربط واإلرشاد والروافع 

والخزانات العائمة وما الى ذلك

الخ.... مراكب ا لشحن والحاويات والزوارق والصنادل ،  المعديات  ،  مراكب الركاب : بناء المراكب التجارية 301116

بناء المراكب الشراعية التي تعمل بمحركات أو بدون301204

بناء المنشات العائمة301102

بناء الموانى والممرات المائية429009

بناء اليخوت فيما عدا اليخوت المستعملة للنزهة301117

بناء اليخوت وغيرها من المراكب المستعملة للنزهة والرياضة بما فيها قوارب التجديف والقوارب المنفوخة301201

بناء أجزاء السفن أو المنشات العائمة301103

بناء سفن مصممه لتكون ثابتة مثل سفن اإلرشاد الضوئي301110

بناء قاطرات السفن وسفن الدفع301108

بناء قوارب الصيد والسفن المشتملة علي مصانع تجهيز األسماك وحفظها301107

بناء قوارب الكاياك وقوارب الكنو وزوارق السباق الخفيفة والضيقة والقوارب ذات البداالت وما الى ذلك301205

بناء قوارب النزهة المصممة بتزويدها بمحركات داخليه وخارجية301202

بناء قوارب وزوارق الصيد301203

بناء مراكب غير مزوده بمحرك آلى مثل الصنادل301109

بناء وإصالح السفن عدا اليخوت والمراكب اآلخرى المستعملة للنزهة والرياضة301101

(المصرف الزراعي)بنوك االئتمان الزراعي 641902

(المصرف العقاري)بنوك االئتمان العقاري وبنوك اإلسكان 641904

بنوك اإلدخار واالستثمار641905

(المصرف الصناعي)بنوك التنمية الصناعية 641903

بيع الطوابع البريدية وتجميع الخطابات531005

بيع الغاز من المراكز الرئيسية352003

بيع القبور960303

بيع المستندات الرسميه أوراق بطاقه وجواز السفر ، الذمه الماليه الخ531007

(األنقاض)بيع المواد المتخلفه عن االنشاءات المهدمه 431103

بيع أغذية الحيوانات األليفة و طيور الزينة  بالجملة463049
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بيع تذاكر اليانصيب920001

بيوت زراعية بالستيكية222012

تاجير قوارب التنزه والجوالت البحرية للنقل المائي والساحلي501104

تأجير االباصات771001
تأجير اآلالت الزراعية بمشغليها016112

تأجير اآلالت الكاتبة773041

تأجير اآلالت المهنية و العلمية773008

تأجير اآلالت الموسيقية772916

تأجير اآلالت والمعدات الزراعية بدون مشغليها773033

تأجير اآلالت والمعدات المستخدمة في الصناعات التحويلية773002

تأجير األتوبيس النهري لنقل الركاب773021

تأجير األثاث772903

تأجير األحذية لجميع األغراض مثل األحذية المستخدمة في الرياضة772904

تأجير األدوات الكهربائية الراديو و التليفزيون الخ772910

تأجير األدوات المنزلية772911

تأجير األشرطة واالسطوانات المرئية والمسموعة بجميع أنواعها772200

تأجير األصول المعنوية غير المالية عدا األعمال التي لها حقوق طبع مثل الكتب أو برامج الكمبيوتر774001

تأجير األآلت والمعدات المكتبية بدون مشغليها773038

تأجير األواني الزجاجية و الزجاج772906

تأجير األواني الفخارية772907

تأجير الباصات السياحية771003

تأجير الباصات المتوسطة771002

تأجير البواخر النهرية لنقل الركاب773020

تأجير البياضات واألزياء الموحده وما يتصل بها من أصناف960108

تأجير الحاويات لنقل البضائع773027

تأجير الحيوانات مثل الخيول أو القطعان773048

تأجير الخيول والجمال للتنزه932905

تأجير الدراجات العادية772914

تأجير الدراجات المائية772103

تأجير الدراجات النارية773010

تأجير الزهور و النباتات772919

تأجير الزوارق773018

تأجير السفن522209

تأجير السفن التجارية773019

تأجير السلع الشخصية و المنزلية األخرى الغير مصنفه في موضع آخر772999

تأجير السيارات771004

تأجير السيارات بسائقيها492210

تأجير السيارات لعمليات التدريب تعليم قياده السيارات492206

تأجير الشاحنات بالسائق492311

تأجير الشاحنات لنقل البضائع771006

تأجير الصنادل اآلليه لنقل البترول ومنتجاته773024

تأجير الصنادل اآلليه ومقطوراتها لنقل البضائع773023

تأجير الصناديق البريدية وأي خدمات بريدية أخرى عدا اإلعالنات البريدية المباشرة821906

تأجير الطائرات522304

تأجير الطائرات الداخلية للركاب والبضائع773030

تأجير الطائرات الدولية للركاب والبضائع773031

تأجير العبارات لنقل الركاب والبضائع773026

تأجير الفرش من أثاث و مفروشات وأواني ومنسوجات وغيرها772905

تأجير القوارب للتنزه والجوالت للنقل المائي الداخلي502102

تأجير القوارب والمراكب لنقل الركاب773022

تأجير الكاميرات773011

تأجير الكتب و الصحف و المجالت772917
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تأجير الماطورات البحرية773028

تأجير الماكينات و األدوات المستعملة في إصالح األدوات المنزلية772918

تأجير المجوهرات772915

تأجير المحركات والتوربيات773001

تأجير المراكب الشراعية لنقل البضائع773025

تأجير المعدات الرياضية772101

تأجير المعدات الرياضية غير المائية772913

تأجير المقطورات لنقل البضائع771007

تأجير المكائن الحاسبة والمكتبية649106

تأجير المكائن والمعدات الزراعية649101

تأجير المكائن ومعدات استخراج النفط649102

تأجير المكائن ومعدات استغالل المناجم والمحاجر تأجير تمويلى649103

تأجير المكائن ومعدات التشييد والبناء649105

تأجير المكائن ومعدات الصناعات التحويلية649104

تأجير المالبس772901

تأجير المناظر و الملبوسات ألغراض الترفيه772902

تأجير الميكروفونات و السماعات772920

تأجير الوحدات المساعدة أو الممغنطة أو الضوئية773047

تأجير آالت الحساب اإللكتروني773043

تأجير آالت النسخ واالستنساخ773040

تأجير آالت تجهيز البيانات آليا773045

تأجير آالت تجهيز الكلمات773042

تأجير آالت و معدات استخراج البترول773004

تأجير آالت ومعدات التشييد والبناء773034

تأجير آالت ومعدات الهندسة المدنية773035

تأجير أجهزة االتصاالت773007

تأجير أجهزة القياس و التحكم773009

تأجير أجهزة الكمبيوتر ومعدات الكمبيوتر الملحقة بها773039

تأجير أجهزة تسجيل النقد773044

تأجير أدوات التزحلق772104

تأجير أدوات اللهو772912

تأجير أدوات المائدة772909

تأجير أدوات المطبخ772908

تأجير أسماء الماركات774004

تأجير سكالت و أسقف سابقة التجهيز بدون تركيب773037

تأجير سيارات الباصات الصغيرة771005

تـأجير سيارات اللوري بقالب773036

تأجير سيارات نقل الموتى تحت الطلب492211

تأجير عدد و آالت و معدات التعدين المناجم و المحاجر773003

تأجير عربات السكك الحديدية773012

تأجير عربات الكارفان771009

تأجير عربات المخيمات771008

تأجير كراسي الشاطئ772105

تأجير مراكب النزهة ومراكب الكانوو المراكب الشراعية772102
تأجير معدات الغابات بمشغليها024007

تأجير معدات النقل الجوى بغرض نقل البضائع512005

تأجير معدات النقل الجوى لغرض نقل الركاب511004

تأجير معدات أجهزة التليفزيون773006

تأجير معدات أجهزة الراديو773005

تأجير معدات رياضية أخرى772199

تأجير مكائن واالت ومعدات البناء والهدم التي يشغلها عامل بما في ذلك شاحنات الرفعات439012

تأجير منطاد الهواء الساخن773032
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تأجير ناقالت البترول773017

تأجير و سائل النقل البحري للركاب773014

تأجير وحدات التجهيز المركزية773046

تأجير وسائل النقل البحري للبضائع773015

تأجير وسائل النقل البحري للركاب و البضائع773016

تـأجير وسائل النقل الجوى عامة773029

تأجير وسائل النقل المائي بدون مشغليها773013

تأجير وقت وأدوات التسلية كجزء مكمل للعملية الترفيهية932904

تابع أنشطة اعادة التأمين- تأمين التغطية 652000

تأمين السفن651205

تأمين الطيران651206

تأمين النقل البحري651204

تأمين النقل الداخلي651203

تبادل األوراق المالية661104

تبادل البدائل المتاحة من المخزون أو البضائع661108

تبادل عقود البضائع661106

تبريد وتجميد اللحوم101004

تثبيت أنابيب تغليف حقول النفط البترول الخام وحقول الغاز باألسمنت والضخ من اآلبار وسد وترك اآلبار091004

461004
تجار الجملة اآلخرون من يتاجرون باسم آخرين ولحاسبهم ويكون عملهم غالبا هو التوفيق بين البائعين والمشترين 

أو القيام بمعامالت تجاريه باسم من يرأسهم

تجار ة الجملة لآلالت ومعدات البناء والهندسة المدنية خالطات األسمنت واألوناش الخ465901

تجارة  الكرزات الحب  بانواعه بالجملة463033

451013
اإلسعاف ،  الكارافان ، الميكروباص ، الميني باص )في األنواع األخرى من السيارات  (التجزئة  )تجارة االمفرد 

(الخ ...اطفاء الحرائق، المختبرية، سينما متنقلة 

بالجملة (دكة  )تجارة األرز المضروب 463031

تجارة األسماك الطازجة بالجملة463019

تجارة األسماك الطازجة بالمفرد472113

تجارة األسماك المجمدة بالمفرد472114

تجارة األسماك المحفوظة مملحة ومدخنه بالجملة463020

تجارة األسماك المعلبة بالجمله463021

تجارة األسماك المملحة تشمل المدخنة بالمفرد472115

تجارة األطباق والوجبات المعده بالتجزئه472128

تجارة األطباق والوجبات المعده بالجمله463050

تجارة األلبان الطازجة بالجملة463006

تجارة األلبان ومنتجاتها بالمفرد472107

تجارة البقالة السلع الغذائية بوجه عام بالجملة463046

(التجزئة )بالمفرد  (الخ .. فستق ، لوز فستق ، لوز )تجارة البقالة وتجارة المكسرات 472125

تجارة البن المطحون بالجملة463034

تجارة البيرة بالجملة463044

تجارة البيض بالجملة463012

تجارة البيض بالمفرد472106

تجارة التجزئه فى العطور والمواد العطريه477204

تجارة التجزئه للثلج472205

وملحقاتها وأجزائها (العادية )تجارة التجزئه للدراجات الهوائية 477348

تجارة التجزئه للستائر الشبكيه واألصناف المنزليه من المواد النسيجيه475303

تجارة التجزئه للعدد واألدوات المعدنيه475209

تجارة التجزئه للكتب والمجالت والجرائد فى األكشاك واألسواق في الوحدات المتنقلة478903

تجارة التجزئه للكيروسين473004

تجارة التجزئه للمستلزمات الكهربائيه المنزليه مثل البلك والبرايز الخ475210

تجارة التجزئه للمشمعات وأغطية اآلرضيات475305

تجارة التجزئه لماكينات الخياطه477349

تجارة التجزئه لورق الحائط475304
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تجارة التمور بالجملة463004

تجارة التوابل والبهارات بالجملة463040

تجارة الثلج بالجملة463043

تجارة الجبن بالجملة463007

تجارة الجملة  للفرفوري بمختلف أنواعه464909

تجارة الجملة بمزادات السيارات معارض السيارات451016

451006
اإلسعاف ،  الكارافان ، الميكروباص ، الميني باص اطفاء )تجارة الجملة في األنواع األخرى من السيارات 

(الخ ...الحرائق، المختبرية، سينما متنقلة 

او موتوسيكالت ملحقة بها عربة (الموتوسيكالت )تجارة الجملة في الدراجات النارية 454001

(لوريات)تشمل السيارات ذات المقطورة  (النقل الثقيل  )تجارة الجملة في سيارات 451007

تجارة الجملة في سيارات الركوب الصالون الجديدة451001

تجارة الجملة في سيارات الركوب الصالون المستعملة451002

تجارة الجملة في سيارات نقل البضائع بيك آب451005

تجارة الجملة في سيارات نقل الركاب الباصات451003

(الخ...نيسان-باترول-جيب- الندكروز )تجارة الجملة في سيارات نقل الركاب الحقلية451004

تجارة الجملة آلالت تقطيع األعشاب وقطع غيارها465309

تجارة الجملة آلالت صناعة األلبان وقطع غيارها465305

تجارة الجملة ألجهزة االتصاالت والهواتف465206

تجارة الجملة ألجهزة التكييف464907

تجارة الجملة ألجهزة الحاسب465101

تجارة الجملة ألجهزة الحاسب الخارجية465102

تجارة الجملة ألجهزة القياس والتحكم469006

تجارة الجملة ألجهزة تقويم األعضاء464923

تجارة الجملة ألجهزة وأدوات الطب والجراحة عدا المستخدمة لالستعمال المنزلي واالدوات الطبية والجراحية469005

تجارة الجملة ألحذية االطفال464112

تجارة الجملة ألخشاب الحرق466102

تجارة الجملة ألدوات البناء من مطارق ومناشير ومفكات وأدوات يدوية أو كهربيه466313

الخ... مهمات – مكانس  – تجارة الجملة ألدوات التنظيف فرش  464953

تجارة الجملة ألدوات الزينة464936

تجارة الجملة ألدوات الصيد464935

تجارة الجملة ألدوات كهربائية أخرى مثل الماطورات الكهربائية والمحوالت465914

تجارة الجملة ألشباه الموصالت465202

تجارة الجملة ألعالف مختلفة من أصل حيواني ونباتي469014

تجارة الجملة ألكياس التعبئة من المنسوجات466906

تجارة الجملة إلطارات المركبات453001

تجارة الجملة إلكسسوارات السيارات قطع الغيار ، قداحات ، وفوانيس اإلضاءة ، والمساحات453007

تجارة الجملة لبذره القطن462012

تجارة الجملة لبطاريات المركبات453005

تجارة الجملة لتوابع الملبوسات464116

تجارة الجملة لحديد التسليح466304

تجارة الجملة لحقائب اليد للسيدات464114

تجارة الجملة لحقائب ومهمات السفر الجلدية464954

تجارة الجملة لخردة التليفزيونات بعد تفكيكها466931

تجارة الجملة لخردة الحاسبات بعد تفكيكها466930

تجارة الجملة لخردة السيارات المستعملة بعد تفكيكها466929

تجارة الجملة لخردة المعادن466922

تجارة الجملة لخردة أجهزة آخري466932

تجارة الجملة لخشب واطارات الصور واللوحات464947

تجارة الجملة لخط إنتاج اإلنسان اآللي465912

تجارة الجملة لخيوط الغزل األخرى466904

تجارة الجملة لزيوت التشحيم والشحومات غير المستخدمة في المركبات ذات المحركات466105
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تجارة الجملة لطيور الزينة462023

تجارة الجملة لغاز اسطوانات الغاز466107

تجارة الجملة لغزل الصوف466902

تجارة الجملة لغزل القطن466901

تجارة الجملة لغزل الكتان466903

تجارة الجملة لفرش المركبات453003

(الفول السوداني )تجارة الجملة لفستق الحقل 462013

تجارة الجملة لقصب السكر462008

تجارة الجملة لقطع غيار ولوازم المركبات عامه453009

تجارة الجملة لقطن الدوشمة464944

تجارة الجملة لالحجار الكريمة466928

تجارة الجملة لالحذية الرياضية464113

 المسجلهDVDتجارة الجملة لالسطوانات وشرائط التسجيل والفيديو واألقراص المدمجة 464913

تجارة الجملة لالسمنت والجبس والجص466306

تجارة الجملة لالشرطة الصوتية واشرطة الفديو واالقراص الممغنطة والبصرية االقراص المدمجة الفارغة465205

تجارة الجملة لالصباغ الورنيش464957

(المحمول)تجارة الجملة لالكسسوارات ولوازم الهواتف النقالة 465209

تجارة الجملة لآلالت اإللكترونية التي تستخدم في صناعة المنسوجات465915

وقطع غيارها ولوازمها (المنضدية )تجارة الجملة لآلالت الحاسبة 464955

تجارة الجملة لآلالت الكاتبة وقطع غيارها ولوازمها464956

تجارة الجملة لآلالت واألجهزة الزراعية وقطع غيارها465301

تجارة الجملة لآلالت واألدوات الموسيقية464937

تجارة الجملة لآلالت وأجهزة القياس465916

تجارة الجملة لألثات المعدنى465909

تجارة الجملة لألثاث الخشبية المنزلية464901

تجارة الجملة لألثاث المكتبي465910

تجارة الجملة لألجهزة العملية والمعملية فيما عدا الطبية469007

تجارة الجملة لألجهزة المكتبية عدا الحاسبات وأجهزة الحاسوب الخارجية465911

الخ... تجارة الجملة لألجهزة المنزلية مثل الثالجات والمجمدات والمبردات والغساالت والمراوح  المنزلية464902

تجارة الجملة لألحذية الرجالية464110

تجارة الجملة لألحذية النسائية464111

تجارة الجملة لألحماض466914

تجارة الجملة لألخشاب ومنتجاتها فى صورتها األوليه466301

تجارة الجملة لألدوات الرياضية464934

تجارة الجملة لألدوات الصحية466311

تجارة الجملة لألدوات المنزلية الزجاجية464914

تجارة الجملة لألدوات واألجهزة الجراحية464922

تجارة الجملة لألسفنج الصناعي469002

تجارة الجملة لألسالك والمفاتيح والمحوالت وأجهزة التركيب األخرى لالستعمال الصناعي465913

تجارة الجملة لألسمدة والمخصبات ومنتجاتها466908

دم مجفف الخ– تجارة الجملة لألعالف المصنعه من أصل حيواني مسحوق سمك  469013

تجارة الجملة لألعالف المصنعه من أصل نباتي469012

تجارة الجملة لألغنام462019

تجارة الجملة لألقمشة والمنسوجات من مختلف األنواع464106

تجارة الجملة لألكياس والعبوات بخالف المعدنية والخشبية والمصنوعة من المنسوجات والورق469011

تجارة الجملة لألكياس والعبوات من الورق والكرتون464932

تجارة الجملة لألواني الخشبية464917

تجارة الجملة لألواني الفخارية464916

ستانلس الخ- نحاس – تجارة الجملة لألواني المنزلية المعدنية ألمونيوم  464915

تجارة الجملة لإلكسسوارات وقطع غيار الدراجات النارية454004

تجارة الجملة للبرامج الجاهزة للحاسب465103

تجارة الجملة للبراميل الصاج466924
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تجارة الجملة للبصل462005

تجارة الجملة للبطانيات والفرش والمفروشات والبياضات464105

(الخ.. عدس ، فاصوليا ، حمص ، ماش  )تجارة الجملة للبقوليات 462003

تجارة الجملة للبالستيك الخام466915

تجارة الجملة للبن األخضر462009

تجارة الجملة للبويات وأنواع الطالء466303

تجارة الجملة للتبغ والتنباك462028

تجارة الجملة للتحف الفنية464950

تجارة الجملة للتقاوي والبذور التي ال تستخدم في االستهالك462010

تجارة الجملة للثريات ، تيبل لمب464911

تجارة الجملة للثمار الزيتية462011

تجارة الجملة للثوم462006

تجارة الجملة للجرارات المستعملة في الزراعة والتشجير وقطع غيارها ولوازمها465308

تجارة الجملة للجلود الخام جلود مدبوغة وغير مدبوغة462025

تجارة الجملة للجمال462020

تجارة الجملة للحبال466905

سباليونات الخ– أقفال  – ترابيس  – تجارة الجملة للحديد الكوالين  466312

تجارة الجملة للحراريات466309

تجارة الجملة للحلي غير المعادن الثمينة واألحجار الكريمة464951

تجارة الجملة للحيوانات االليفة462024

تجارة الجملة للخردوات464939

تجارة الجملة للخيزران والغاب البامبو464942

تجارة الجملة للدراجات الهوائية  وأجزائها وملحقاتها464958

تجارة الجملة للدراسات وقطع غيارها465304

(الخ .. سيركت ، لوحات  )تجارة الجملة للدوائر الكهربائية القصيرة والطويلة 465203

تجارة الجملة للدوائر المطبوعة465204

تجارة الجملة للدوشك األسفنج ذات زنجيل464945

 االشرطة المحفظةDVD و CDتجارة الجملة للراديو والتليفزيون والفيديو وأجهزة التسجيل والجرامافون واجهزة 464912

تجارة الجملة للربطات والشاالت والفوط464118

تجارة الجملة للرخام والكاشي والموزائيك والسيراميك466308

تجارة الجملة للرز462002

تجارة الجملة للرمل والحصو وأحجار البناء والجير466307

تجارة الجملة للزجاج والبلور المسطح466310

تجارة الجملة للزهور462017

تجارة الجملة للزيوت النباتية والصناعية غير الغذائية466910

تجارة الجملة للساعات بأنواعها464948

تجارة الجملة للسجاد والموكيت والبسط464908

تجارة الجملة للسلع الصيدلية والطبية464921

الخ... منظار – تجارة الجملة للسلع الفوتوغرافية والبصرية أدوات التصوير  464933

تجارة الجملة للسمسم462014

تجارة الجملة للسيور الجلدية لآلالت466907

تجارة الجملة للشموع464952

تجارة الجملة للصابون بأنواعه464925

تجارة الجملة للصحف والمجالت464930

تجارة الجملة للصمامات واألنابيب اإللكترونية465201

تجارة الجملة للصوف الخام والشعر والوبر462026

تجارة الجملة للطابوق  بمختلف أنواعه466305

تجارة الجملة للطيور والدواجن462022

تجارة الجملة للعب األطفال464938

تجارة الجملة للعبوات المعدنية عدا البراميل الصاج466925

تجارة الجملة للعدد واألدوات المعدنية465908

تجارة الجملة للعصي والشماسي464943
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تجارة الجملة للعطاريات والنباتات الطبية462016

تجارة الجملة للعطور ومستحضرات التجميل464924

تجارة الجملة للعظام والحوافر والقرون462027

الخ- شعير- ذره –  (قمح )تجارة الجملة للغالل حنطة 462001

تجارة الجملة للفحومات بأنواعها466101

وأدوات قطع المائدة- تجارة الجملة للفضيات بأنواعها 464910

تجارة الجملة للقطن462004

تجارة الجملة للقلويات466913

تجارة الجملة للكتان الخام462007

تجارة الجملة للكتب والكراسات والمطبوعات وأدوات الرسم والكتابة464931

(نفط ابيض )تجارة الجملة للكيروسين 466104

تجارة الجملة للكيماويات الدوائية466916

تجارة الجملة للماكينات واآلالت والمعدات المستخدمة في الصناعات الخشبية وقطع غيارها ولوازمها465905

تجارة الجملة للماكينات واآلالت والمعدات المستخدمة في الصناعات المعدنية وقطع غيارها ولوازمها465906

تجارة الجملة للماكينات والمعدات المستخدمة في الصناعات النسيجية وقطع غيارها ولوازمها465904

تجارة الجملة للماكينات ومعدات الورش وقطع غيارها ولوازمها465907

تجارة الجملة للمبيدات الحشرية466909

تجارة الجملة للمحاريث وآالت رش السماد والبذور وقطع غيارها465302

تجارة الجملة للمخلفات والكهنة466923

تجارة الجملة للمشمعات األخرى عدا األرضيات464946

تجارة الجملة للمشمعات وأغطية األرضيات464920

تجارة الجملة للمصوغات والمجوهرات464949

تجارة الجملة للمطاط466926

تجارة الجملة للمظالت464117

تجارة الجملة للمعادن الثمينة غير المشغولة466202

تجارة الجملة للمكانس الكهربائية464903

تجارة الجملة للمالبس الجاهزة الخارجية الجديدة464107

تجارة الجملة للمالبس الداخلية والجوارب464108

تجارة الجملة للمالبس الرياضية464119

تجارة الجملة للمالبس المصنوعه من الفراء464109

466106
تجارة الجملة للمنتجات النفطية األخرى مثل البنزين والسوالر والديزل والكاز والمازوت المستخدمة في المركبات 

ذات المحركات والدراجات الناريه

تجارة الجملة للمنتجات من الخوص والبردي والقصب464941

تجارة الجملة للمنسوجات الحريرية464103

تجارة الجملة للمنسوجات الصوفية464102

تجارة الجملة للمنسوجات القطنية464101

تجارة الجملة للمنسوجات الكتانية464104

تجارة الجملة للمنظفات الصناعية464926

تجارة الجملة للموازين والمكاييل469003

تجارة الجملة للمواشي462018

تجارة الجملة للمواشي واألغنام462021

تجارة الجملة للنباتات ومنتجات المشاتل462015

تجارة الجملة للنظارات بأنواعها وقطع غيارها464940

تجارة الجملة للنفط الخام466103

(الخ .. نخالة  )تجارة الجملة للنواتج والنفايات الزراعية لالستعمال كعلف للحيوانات 462029

(المحمول)تجارة الجملة للهواتف النقالة 465208

(االسكافي )تجارة الجملة للوازم االحذية 469010

(المنجدين)تجارة الجملة للوازم الندافين 469009

تجارة الجملة للورق األحجام الكبيره466927

تجارة الجملة للورق المقوى الكرتون464928

تجارة الجملة لماكينات الخياطة بأنواعها ولوازمها465903

تجارة الجملة لمعادن خام عدا خامات المعادن الثمينة466201
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تجارة الجملة لمعدات اإلطفاء واألمن الصناعي469008

تجارة الجملة لمعدات الحصاد وقطع غيارها465303

تجارة الجملة لمعدات الرباط المسامير بأنواعها والصواميل469004

تجارة الجملة لمعدات النقل عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية465902

تجارة الجملة لمعدات أجهزة الراديو والتليفزيون465207

تجارة الجملة لمعدات تربية الدواجن وقطع غيارها465306

تجارة الجملة لمعدات تربية النحل وقطع غيارها465307

تجارة الجملة لمنتجات البالستيك لالستخدام المنزلي464918

ألواح الخ– قطاعات  – تجارة الجملة لمنتجات حديدية أساسية كتل  466203

تجارة الجملة لمنتجات خشبية أخرى عدا األثاث469001

ألواح– قطاعات  – تجارة الجملة لمنتجات معدنية أساسية غير الحديدية كتل  466204

تجارة الجملة لمواد الدباغة466912

تجارة الجملة لمواد الصباغة والتلوين466911

تجارة الجملة لمواد الطبقة العازلة466302

تجارة الجملة لمواقد الكيروسين والكلوبات ومواقد الكحول ولوازمها464906

تجارة الجملة لمواقد وافران وسخانات الغاز للطباخات464904

تجارة الجملة لمواقد وافران وسخانات الكهرباء464905

تجارة الجملة لورق الجدران464919

تجارة الجملة لورق الحزم واللف464929

تجارة الجملة لورق الكتابة والطباعة464927

باألسواق والمخيمات المخصصة لذلك (التجزئة  )تجارة الجملة والمفرد 451017

في الدراجات النارية الموتوسيكالت (التجزئة  )تجارة الجملة والمفرد 454003

تجارة الجملة والمفرد ألجزاء وقطع غيار المركبات ذات المحركات األخرى453099

تجارة الجمله ألحبار الطباعه466918

تجارة الجمله لألالت التى تتحكم فى الحواسب اآلليه465917

تجارة الجمله للعطور والمواد العطريه466919

تجارة الجمله للغازات الصناعيه466920

تجارة الجمله للغراء والمواد الصمغيه الكيماويه466917

تجارة الجمله للمحركات الجديده او المستعمله للمركبات453011

تجارة الجمله للمستلزمات الكهربائيه المنزليه مثل البلك465918

تجارة الجمله للملح الصناعى466921

الخ... تجارة الجمله للوازم الخياطة خيوط في شكل بكر أو شالت وابر خياطة 464115

بالمفرد (لوبيا - فاصوليا - فول - عدس  )تجارة الحبوب 472117

بالجملة(الطحينية )تجارة الحالوة الراشية 463024

تجارة الحلوى والفطائر بالجملة463025

(التجزئة  )تجارة الحلوى والفطائر بالمفرد 472121

تجارة الحلويات السكرية بالجملة463023

تجارة الخبز والصمون472119

تجارة الخضر والفاكهة المحفوظة مجمدة ، معلبة بالجملة463003

تجارة الخضراوات الطازجة بالمفرد472103

تجارة الخضراوات والفواكه مجمدة بالمفرد472105

الخ... تجارة الخضروات الطازجة بالجملة تشمل الدرنات مثل البطاطا463002

تجارة الدبس  بالجملة463014

(التجزئة  )تجارة الدبس  بالمفرد 472122

تجارة الدخان والتمباك والمعسل والمضغة والنشوق بالجملة463048

تجارة الدهن الحر بالجملة463009

تجارة الدواجن الحية بالمفرد472109

تجارة الراشي بالجملة463027

تجارة الزبد بالجملة463008

تجارة السجاير والسيجار بالجملة463047

تجارة السكر المكرر بالجملة463015

الصناعية بالجملة (الدهن)تجارة السمن 463010
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تجارة الشاي بالجملة463035

تجارة الشيكوالتة بالجملة463037

بالمفرد (الدقيق )تجارة الطحين 472116

تجارة الطحين بالجملة463028

(التجزئة  )تجارة الطحينة الراشي بالمفرد 472124

تجارة العطارة بالمفرد472101

تجارة الفاكهة بالجملة وتشمل موز ، برتقال463001

(طرشانة ، تين ، زبيب  )تجارة الفواكة المجففة 472129

بالجملة(طرشانة ، تين ، زبيب  )تجارة الفواكة المجففة 463005

تجارة الفواكه الطازجة بالمفرد472102

تجارة الفواكه والخضراوات الطازجة بالمفرد472104

تجارة الكاكاو بالجملة463036

تجارة الكرزات والحب  بانواعه472126

تجارة اللحوم الطازجة بالجملة463016

تجارة اللحوم الطازجة بالمفرد472108

تجارة اللحوم المحفوظة بالجملة463017

تجارة اللحوم المعلبة بالجملة463018

تجارة اللحوم واألغذية المحفوظة بالمفرد472111

تجارة اللحوم والدواجن المجمدة بالمفرد472110

متعددة األقسام (موالت  )تجارة المتاجر الضخمة اسواق 471900

تجارة المخلالت بالجملة463039

تجارة المخلالت بالمفرد472127

تجارة المشروبات الكحولية بالجملة463045

تجارة المعكرونة بالجملة463030

البالستك (التجزئة  )تجارة المفرد 477328

الساعات بجميع أنواعها (التجزئة  )تجارة المفرد 477308

عن طريق البائعين المباشر أو توصيل من الباب إلى الباب عن طريق األفراد (التجزئة  )تجارة المفرد 479902

في اكسسوارات المالبس مثل القفازات واربطه العنق الخ (التجزئة  )تجارة المفرد 477106

في األجهزة واألدوات الطبية والجراحيه وأجهزة تقويم األعضاء واألجهزة التعويضية (التجزئة  )تجارة المفرد 477202

في األدويه والكيماويات الدوائية والمستحضرات الصيدالنيه (التجزئة  )تجارة المفرد 477201

في المطهرات ومواد قاتله للحشرات المنزليه (التجزئة  )تجارة المفرد 477205

في المالبس الجاهزة لالطفال (التجزئة  )تجارة المفرد 477103

في المالبس الجاهزة للرجال (التجزئة  )تجارة المفرد 477101

في المالبس الجاهزة للرجال والسيدات واألطفال (التجزئة  )تجارة المفرد 477104

في المالبس الجاهزة للسيدات (التجزئة  )تجارة المفرد 477102

في المالبس الداخلية والجوارب (التجزئة  )تجارة المفرد 477105

(لوريات)في سيارات النقل الثقيل تشمل السيارات ذات المقطورة  (التجزئة  )تجارة المفرد 451014

في سيارات نقل البضائع بيك آب (التجزئة  )تجارة المفرد 451012

(الخ...نيسان-باترول-جيب- الندكروز )في سيارات نقل الركاب الحقلية (التجزئة  )تجارة المفرد 451011

في مستحضرات التجميل وصابون الزينة (التجزئة  )تجارة المفرد 477203

الدوات الصيد (التجزئة  )تجارة المفرد 476302

الكسسوارات الجلود والجلود البديلة (التجزئة  )تجارة المفرد 477115

آلالت وأدوات التصوير (التجزئة  )تجارة المفرد 477301

ألجهزة االتصاالت الخاصة بالحاسب (التجزئة  )تجارة المفرد 474105

ألجهزة األمان بدون خدمات التركيب أو الصيانة (التجزئة  )تجارة المفرد 475915

ألجهزة القياس والتحكم (التجزئة  )تجارة المفرد 477332

ألجهزة المعامل (التجزئة  )تجارة المفرد 477333

ألحذية االطفال (التجزئة  )تجارة المفرد 477110

ألحذية الرجال (التجزئة  )تجارة المفرد 477108

ألحذية النسائية (التجزئة  )تجارة المفرد 477109

ألدوات النظافة (التجزئة  )تجارة المفرد 477307
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ألشرطة الفيديو والتسجيالت في األكشاك واألسواق (التجزئة  )تجارة المفرد 478904

تبن الخ– كسب  – ألعالف من أصل نباتي دريس   (التجزئة  )تجارة المفرد 477313

ألي نوع من المنتجات بأي طريق غير موجودة في األنشطة األخرى (التجزئة  )تجارة المفرد 479901

إلطارات المركبات (التجزئة  )تجارة المفرد 453002

لبطاريات المركبات (التجزئة  )تجارة المفرد 453006

لجميع أنواع الفراء (التجزئة  )تجارة المفرد 477116

لحقائب اليد للسيدات (التجزئة  )تجارة المفرد 477112

لحوامل أجهزة عرض األلعاب الفيديو ولوحة المفاتيح (التجزئة  )تجارة المفرد 474103

لخردوات الخياطه (التجزئة  )تجارة المفرد 477342

لسيارات الركوب  الصالون الجديدة (التجزئة  )تجارة المفرد 451008

لسيارات الركوب الصالون المستعملة (التجزئة  )تجارة المفرد 451009

لسيارات نقل الركاب الباصات (التجزئة  )تجارة المفرد 451010

لشرائط التسجيل واإلسطوانات الفارغه (التجزئة  )تجارة المفرد 476203

لشرائط الفيديو والشرائط المدمجة دي في دي (التجزئة  )تجارة المفرد 476202

لفرش المركبات (التجزئة  )تجارة المفرد 453004

(الدوشمة  )لقطن التنجيد  (التجزئة  )تجارة المفرد 477341

لالثاث المصنوع من الخشب (التجزئة  )تجارة المفرد 475901

لالثاث المعدني (التجزئة  )تجارة المفرد 475914

لالحذيه بمختلف أنواعها (التجزئة  )تجارة المفرد 477107

لالخشاب الجديدة (التجزئة  )تجارة المفرد 475913

لالدوات الرياضية (التجزئة  )تجارة المفرد 476301

لالدوات المنزلية من البالستيك وغيرها (التجزئة  )تجارة المفرد 475910

لالسطوانات وشرائط التسجيل وشرائط الفيديو المحمله (التجزئة  )تجارة المفرد 474202

لاللعاب ولعب األطفال المصنوعة من جميع المواد (التجزئة  )تجارة المفرد 476400

لالنتيكات (التجزئة  )تجارة المفرد 477406

لآلالت الكاتبة (التجزئة  )تجارة المفرد 477327

لآلالت واألدوات الموسيقية (التجزئة  )تجارة المفرد 477310

لألثات الخشبية والمعدنية المستعملة (التجزئة  )تجارة المفرد 477403

474201
/ الراديو / لألجهزة الكهربائية واإللكترونية المسموعة والمرئية التليفزيون  (التجزئة  )تجارة المفرد 

اإلستريوهات الخ

لألحذية فى الوحدات المتنقله واألسواق (التجزئة  )تجارة المفرد 478203

لألخشاب القديمة (التجزئة  )تجارة المفرد 477402

لألدوات الصحية (التجزئة  )تجارة المفرد 475207

لألسمدة والمخصبات (التجزئة  )تجارة المفرد 477323

لألعالف المختلفة (التجزئة  )تجارة المفرد 477315

لألعالف من أصل حيواني دم مجفف الخ (التجزئة  )تجارة المفرد 477314

لألغنام (التجزئة  )تجارة المفرد 477318

لألقمشة بأنواعها (التجزئة  )تجارة المفرد 475102

477344
لألكياس والعبوات بخالف المعدنية والخشبية المصنوعة من الخيش والورق وتشمل  (التجزئة  )تجارة المفرد 

البالستيك

لألكياس والعبوات من الورق والكرتون (التجزئة  )تجارة المفرد 477321

لألو اني المنزلية من األلومنيوم (التجزئة  )تجارة المفرد 475906

لألو اني المنزلية من النحاس (التجزئة  )تجارة المفرد 475907

للبذور والتقاوي (التجزئة  )تجارة المفرد 477316

للبرامج الجاهزة بما فيها فيديو األلعاب (التجزئة  )تجارة المفرد 474104

للبريمزات والجوالت (التجزئة  )تجارة المفرد 475909

للبن المطحون (التجزئة  )تجارة المفرد 472202

سيجار– للتبغ سجاير   (التجزئة  )تجارة المفرد 472301

للتحف الفنية (التجزئة  )تجارة المفرد 477304

اشرطه الكاسيت،  األسطوانات ، للتسجيالت الموسيقية الشرائط المسموعة  (التجزئة  )تجارة المفرد 476201

للثريات (التجزئة  )تجارة المفرد 475903

للثالجات  والمجمدات والطباخات والغسآالت ومواقد وافران البوتاجاز (التجزئة  )تجارة المفرد 475908
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صواميل- للحدايد والبويات مسامير  (التجزئة  )تجارة المفرد 475202

للحراريات (التجزئة  )تجارة المفرد 475206

للحصران (التجزئة  )تجارة المفرد 475302

للحقائب بمختلف أنواعها ومهمات السفر (التجزئة  )تجارة المفرد 477113

للحلي غير الثمينة باالحجار الكريمة (التجزئة  )تجارة المفرد 477306

للحواسب اآللية (التجزئة  )تجارة المفرد 474101

475201
– األقفال  – الترابيس  – الكوالين  – لوازم الستائر  – للخردوات المعدنية مقابض   (التجزئة  )تجارة المفرد 

أدوات تهذيب الحشائش

للخردوات والهدايا (التجزئة  )تجارة المفرد 477309

للخيوط بأنواعها (التجزئة  )تجارة المفرد 475101

للرخام والبالط والموزائيك والسيراميك وأغطية األرض الفلينيه (التجزئة  )تجارة المفرد 475205

للزجاج والبللور والسلع المصنوعة من الزجاج (التجزئة  )تجارة المفرد 475203

للزهور (التجزئة  )تجارة المفرد 477311

للزيوت المعدنية عدا الخاصه بالمركبات (التجزئة  )تجارة المفرد 477335

للزيوت المعدنية ومنتجات التشحيم (التجزئة  )تجارة المفرد 473002

للسجاد والبسط في األكشاك واألسواق في الوحدات المتنقلة (التجزئة  )تجارة المفرد 478901

للسجاد والموكيت والبسط (التجزئة  )تجارة المفرد 475301

للسالح والذخيرة (التجزئة  )تجارة المفرد 477346

للسلع التذكارية (التجزئة  )تجارة المفرد 477334

للسلع المختلفة من خالل البريد والبريد اإللكتروني (التجزئة  )تجارة المفرد 479102

للسلع المختلفة من خالل شبكات اإلنترنت (التجزئة  )تجارة المفرد 479101

للسلع المستخدمة في اإلضاءة (التجزئة  )تجارة المفرد 475911

للسلع المصنوعة من الفلين (التجزئة  )تجارة المفرد 475912

للشاي (التجزئة  )تجارة المفرد 472203

للصابون والمنظفات الصناعية (التجزئة  )تجارة المفرد 477325

للصحف والمجالت والدوريات (التجزئة  )تجارة المفرد 476102

للطوابع والعمالت التذكاريه (التجزئة  )تجارة المفرد 477347

للعب واأللعاب في األكشاك واألسواق في الوحدات المتنقلة (التجزئة  )تجارة المفرد 478902

للعبوات المعدنية (التجزئة  )تجارة المفرد 477345

للعصي والشماسي والمنشآت (التجزئة  )تجارة المفرد 477340

للغاز المعبا اسطوانات الغاز (التجزئة  )تجارة المفرد 477336

للفحم والخشب (التجزئة  )تجارة المفرد 477337

للفرفوري والمنتجات الخزفية (التجزئة  )تجارة المفرد 475902

للفضيات وادوات القطع (التجزئة  )تجارة المفرد 475904

للفورميكا (التجزئة  )تجارة المفرد 477329

للقوارب والدراجات الرياضيه وموتوسيكالت الشاطىء بيتش باجى (التجزئة  )تجارة المفرد 476303

للكتب المستعملة (التجزئة  )تجارة المفرد 477405

للكتب والكراسات والمطبوعات واألدوات الكتابية وادوات الرسم وما الى ذلك (التجزئة  )تجارة المفرد 476101

للماكينات والمعدات واآلالت الزراعية وقطع غيارها ولوازمها (التجزئة  )تجارة المفرد 477330

للماكينات والمعدات واآلالت غير الزراعية وقطع غيارها ولوازمها (التجزئة  )تجارة المفرد 477331

للمبيدات الحشرية الصناعية والزراعيه (التجزئة  )تجارة المفرد 477324

(المستعمل  )للمخلفات و السكراب  والروبابيكيا  (التجزئة  )تجارة المفرد 477404

 االشرطة الممغنطةDVD.CDللمسجالت وأجهزة  (التجزئة  )تجارة المفرد 474203

للمشروبات الكحولية والروحية (التجزئة  )تجارة المفرد 472204

للمصوغات والمجوهرات (التجزئة  )تجارة المفرد 477303

للمعدات المنزلية واألجهزة غير المصنفه في موضع آخر (التجزئة  )تجارة المفرد 475916

للمالبس المستعملة (التجزئة  )تجارة المفرد 477401

للمالبس فى الوحدات المتنقله واألسواق (التجزئة  )تجارة المفرد 478202

للمنتجات الجلدية عدا االحذية والحقائب (التجزئة  )تجارة المفرد 477114

478102
للمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ فى األسواق اللحوم والدواجن والماشيه  واألغنام  (التجزئة  )تجارة المفرد 

والفاكهة والخضراوات والخبز واأللبان والبقالة والعطارة والمياه الغازية والسجائر الخ
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478101
للمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ فى األكشاك اللحوم والدواجن والماشيه واألغنام  (التجزئة  )تجارة المفرد 

والفواكه والخضراوات والخبز واأللبان والبقالة والمياه الغازية والسجائر الخ

478104
للمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ في العربات المتنقلة خضراوات ،فاكهة ، ومواد  (التجزئة  )تجارة المفرد 

بقالة ، وخبز ،مياه غازية ، عصائر ، والتبغ

للمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ في المعارض واألسواق الدولية (التجزئة  )تجارة المفرد 478103

للمنتجات غير الغذائية األخرى (التجزئة  )تجارة المفرد 477350

للمنسوجات بأنواعها (التجزئة  )تجارة المفرد 475103

للمنسوجات فى الوحدات المتنقله واألسواق (التجزئة  )تجارة المفرد 478201

للمواد األساسية المستخدمة فى صناعة األقمشة والسجاد والتطريز والزخرفة (التجزئة  )تجارة المفرد 475199

للمواد والمعدات التى يستخدمها بنفسه (التجزئة  )تجارة المفرد 475208

للموازين والمكاييل (التجزئة  )تجارة المفرد 477326

للمواشي (التجزئة  )تجارة المفرد 477317

للمياه الغازية والمياه المعدنية والعصائر (التجزئة  )تجارة المفرد 472201

للنباتات ومنتجات المشاتل (التجزئة  )تجارة المفرد 477322

للنظارات (التجزئة  )تجارة المفرد 477302

للوازم األحذية (التجزئة  )تجارة المفرد 477343

للوحدات الطرفية للحاسب (التجزئة  )تجارة المفرد 474102

للوكالء غير المتمركزين في أماكن البيع (التجزئة  )تجارة المفرد 479905

شحاطة (نعال)لملبوسات القدم  (التجزئة  )تجارة المفرد 477111

لمنتجات التبريد والتنظيف للمركبات ذات المحركات (التجزئة  )تجارة المفرد 473003

لمنتجات التبغ معسل الخ (التجزئة  )تجارة المفرد 472302

لمنتجات التراث الشعبي (التجزئة  )تجارة المفرد 477305

لمنتجات الخوص والبردي والقصب (التجزئة  )تجارة المفرد 477338

لمنتجات الخيرزان والغاب (التجزئة  )تجارة المفرد 477339

لمواد األعالف (التجزئة  )تجارة المفرد 477312

الجير– أحجار البناء  – لمواد البناء الرمل    (التجزئة  )تجارة المفرد 475204

لمواقد الكيروسين والكلوبات وأجزائها للديمزات والجوالت (التجزئة  )تجارة المفرد 475905

لورق الكتابة والطباعة (التجزئة  )تجارة المفرد 477319

لورق اللف والحزم والكرتون (التجزئة  )تجارة المفرد 477320

يشمل محطات البنزين/ الكاز /لوقود المركبات ذات المحركات البنزين  (التجزئة  )تجارة المفرد 473001

من خالل التليفزيون والراديو والهاتف (التجزئة  )تجارة المفرد 479103

للمحركات الجديده او المستعمله للمركبات (التجزئة )تجارة المفرد 453012

471102
تجارة المفرد بالمتاجر العامة التي تكون مبيعاتها الرئيسية هي األغذية أو المشروبات أو التبغ الي جانب السلع 

األخرى

تجارة المفرد بالمجمعات االستهالكية471101

او موتوسيكالت ملحقة بها عربة او موتوسيكالت ملحقة بها عربة (الموتوسيكالت )تجارة المفرد في الدراجات النارية 454002

تجارة المفرد إلكسسوارات المركبات قطع الغيار قداحات ، وفوانيس اإلضاءة ، والمساحات453008

تجارة المفرد لقطع غيار ولوازم السيارات عامه453010

تجارة المفرد لالكسسوارات ولوازم الهواتف النقالة474107

تجارة المفرد لإلكسسوارات وقطع غيار الدراجات النارية454005

(المحمول  )تجارة المفرد للهواتف النقالة 474106

بالجملة (الخ .. فستق ، لوز فستق ، لوز )تجارة المكسرات 463032

تجارة المياه الغازية بالجملة463041

تجارة المياه المعدنية بالجملة463042

تجارة أجزاء األسماك واللحوم الصالحة لألكل بالجملة463022

تجارة زيوت الطعام بالجملة463011

تجارة عسل النحل  المفرد472123

تجارة عسل النحل بالجملة463013

تجارة لتجزئه لطيور الزينه والحيوانات األليفه478905

تجارة ملح الطعام بالجملة463038

بالجملة (الخ...حبية - جريش - برغل  )تجارة منتجات الحنطة 463029

بالمفرد (الخ...حبية - جريش - برغل  )تجارة منتجات الحنطة 472118
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بالمفرد (الخ ... بورك  –  النشون  - صوصج- كبة  )تجارة منتجات اللحوم 472112

(التجزئة  )بالمفرد  (كعك  )تجارة منتجات المخابز 472120

تجارة منتجات المخابز بالجملة463026

تجفيف األسماك102003

تجفيف البصل والثوم والخضراوات األخرى103008

تجفيف التمر وصناعة الحالوة103007

تجفيف العنب وتعبئه الزبيب103006

تجليخ العدسات267004

تجليد الكتب181201

تجميد األسماك والروبيان واألحياء المائية األخرى102002

تجميد الفواكه والخضراوات103009

تجميع المياه من المصادر المختلفة360001

تجميع وتنقية المياه360005

تجميع وغزل أصواف الحيوان131115

تجميع ونقل الطاقة الكهربائية351002
تجهيز البذور016102

تجهيز البذور من حيث التجفيف والتنظيف والتدريج016401

تجهيز البذور من حيث التخزين016404

تجهيز البذور من حيث التسويق016405

تجهيز البذور من حيث المعالجة016402

تجهيز البذور من حيث النقل016403

تجهيز البطاطا تقطيعها إلى شرائح نضجه ونصف نضجه وتعبئتها في أكياس103012

تجهيز القوالب الخاصة بالطباعة181206

تجهيز المستندات821901

تجهيز المكسرات بالتحميص والتسخين103015
تجهيز ألياف الدخان016303

تجهيز أو معالجة البالستيك بجميع أنواعه إلنتاج ماده خام ثانوية383003
تعبئه–  تشذيب   –  تقليم تقطيع   –  تنظيف   –  تجهيز أولي للمحاصيل فرز تدريج   016301

تجهيز حبوب الكاكاو016304

تجهيز حديد التسليح للصب المسلح439001

تجهيز وحفظ البقوليات103003

تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات103001

تجهيز وحفظ عصير الفواكه والخضراوات103002

تجهيز ودفن الموتي960301
تجهيز وصيانة األراضى للزراعة016101

تجهيز ومعالجة المطاط إلنتاج مواد خام ثانوية383002

تجهيز ومعالجة النفايات غير المعدنية وإعادة تشكيلها كمواد أوليه383001

889007
تحديد األهلية فيما يتعلق بمساعدات التواصل االجتماعي أو المساعدات اإلضافية فيما يختص باإليجارات أو 

كوبونات الغذاء

تحديد المخاطر للتأمين واعتمادات  رواتب التقاعد662103

تحديد شكاوي التأمينات662101
تحضير الصوف غسل وإزاله الشحم كربنته أو أعمال تحضيريه أخرى131104
تحليه مياه البحر أو المياه الجوفية إلنتاج الماء العذب360003

تحميص البن وطحنه107903

تحميص الحب والفول السوداني107909

تحميض األفالم وطبع وتكبير الصور742007

تحميل المكونات على البطاقات اإللكترونية المطبوعة261012

تحنيط الطيور والحيوانات329032

تحويل النفايات لسماد عضوي382103

تخزين األثاث952405

تخزين السلع في صهاريج521010

تخزين السلع في مناطق التجارة الخارجية المناطق الحرة521011

تخصيب خام اليورانيوم والثوريوم201139
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تدخين األسماك102004

تدريب وتعليم السباحة854105

تدريب وتعليم العاب القوي والجمباز854103

تدريب وتعليم أنشطة المعسكرات والكشافة854102

تدريب وتعليم رياضه ركوب الخيل854104

الخ.. …طائره ،  كره سله ،   بيسبول   ،  تدريب وتعليم رياضي أللعاب الكره كره قدم   854101

الجودو،  تدريب وتعليم رياضيات الدفاع عن النفس الكاراتيه 854106
تربية األبقار والجاموس النتاج الحليب الخام014103

تربية األبقار والجاموس النتاج اللحم014102

تربية األرانب والحيوانات األخرى ذات الفراء014903

تربية األسماك في المياه العذبة ، متضمنة تربية أسماك الزينة032201

تربية األغنام والماعز014401

تربية األغنام والماعز ومنتجاتها األخرى غير المصنفة في موضع آخر014499

تربية األوز014607

تربية البط014605

تربية الجمال014301

تربية الحشرات014902

تربية الحمام014608

تربية الحمير والبغال014202

تربية الحيوانات األخرى غير المصنفة في موضع آخر014999

تربية الحيوانات األليفة عدا السمك014908

تربية الحيوانات المتنوعة014912

تربية الخنازير014500

تربية الخيل014201

تربية الخيل واألفراس األخرى014299

تربية الدجاج الحبشى014606

تربية الدجاج النتاج البيض014603

تربية الدجاج النتاج اللحم014602

تربية الدواجن014601

تربية الدواجن ومنتجاتها األخرى غير المصنفة في موضع آخر014699

تربية الديدان األرضية والقواقع والرخاويات014905

تربية الديك الرومى014604

تربية السمك في مياه البحار متضمنا تربية أسماك الزينة البحرية032101

بالمياه العذبة- تربية الضفادع 032204

تربية الطالئق014105

تربية الطيور االليفه طيور الزينة الببغاء ، العصافير014910

نسور– تربية الطيور عدا الدجاج نعام  014901

تربية القشريات والصدفيات والرخويات والحيوانات المائية األخرى في مياه البحار032104

تربية القشريات والصدفيات والرخويات وحيوانات مائية أخرى في المياه العذبة032202

تربية القطط والكالب014909

تربية القوارض014911

تربية الماشية األبقار والجاموس014101

تربية النحل وإنتاج العسل وشمع النحل014907

تربية ديدان القز وإنتاج شرانق الحرير014906

تربية وصيد األسماك من حقول األرز032205

ترتيب وتنظيم عمليات النقل عن طريق السكك الحديد والطرق والبحر والجو522906

ترشيح وفصل جزيئات الهيدروكربون السائل062003

تركيب األبواب الدوارة432902

تركيب األجهزة الكهربائية الخاصة باالتصاالت السلكية للمباني432101

تركيب األرضيات الخشبية433007

تركيب األرضيات بالمشمع ولصق الموكيت433008

تركيب األسقف والحوائط المعدنية439006

تركيب األلواح الزجاجية في المباني433001

تركيب األلواح المعدنيه439008

تركيب البرمجيات620902

تركيب الحديد المشغول439004
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تركيب الرخام بأنواعه433005

تركيب السكالت للبناء أو الرصف أو الخ والتفكيك439005

تركيب الساللم والمصاعد المستخدمه فى التشييد والبناء432901

تركيب الشرائح الزجاجية742008

تركيب العدادات وتوصيالتها332008

تركيب المصاعد اآللية والساللم المتحركه الكهربائيه332006

تركيب الموزائيك للساللم والجدران433006

تركيب الموصالت الكهربائية األسالك ومانعات الصواعق432903

تركيب انظمه اإلضاءة لمدارج المطارات432107

تركيب انظمه اإلضاءة واإلشارات الكهربائيه فى الطرق والسكك الحديديه والمرافق وما الى ذلك432106

تركيب انظمه الشفط والتنظيف432904

تركيب أجهزة اإلنذار لالستخدامات المختلفة332007

تركيب أجهزة التكييف332009

تركيب أجهزة المراقبة التليفزيونية وما شابه ذلك332010

تركيب أجهزة صالة البولينك332005

تركيب أساس لوحات التدفئه الكهربائيه432103

تركيب أعمال العزل مثل االهتزازات والصوت والحرارة432905

تركيب أعمال عزل الرطوبة والماء439009

تركيب مصنوعات النجاره التى تم تصنيعها فى الوحده ذاتها162208

تركيب و إصالح و إعادة بناء أدوات الغلق الميكانيكية و اإللكترونية802004

تركيب وإصالح األدوات الصحية وشبكات المياه ولوازم الصرف الصحي432201

تركيب وإصالح السخانات الشمسية432207

تركيب وإصالح انابيب البخار432208

تركيب وإصالح انظمه التدفئة432203

تركيب وإصالح انظمه السخانات بمختلف انواعها432205

تركيب وإصالح انظمه الغاز432204

تركيب وإصالح انظمه تبريد وتكييف الهواء432202

تركيب وإصالح انظمه رشاشات الحدائق432210

تركيب وإصالح انظمه مرشحات مقاومة الحريق432209

تركيب وتجميع اآلالت المستخدمة فى الرفع والمناولة مثل مكينات الرفع والبكرات وآالت التحميل والتفريغ332004

332001
تركيب وتجميع اآلالت ذات األغراض العامة مثل آالت صناعة الموازين والمقاييس ذات األحجام الكبيرة 

وصناعة التكييفات وأجهزة الترشيح والتقطير وآالت التنظيف الجاف

332002
تركيب وتجميع اآلالت ذات األغراض المتخصصة مثل اآلالت والمعدات المستخدمة فى تصنيع المنتجات 

الزراعية

تركيب وتجميع اآلالت والمعدات المستخدمة فى أنشطة الطحن332003

تركيبات الكابالت الخاصة بأجهزة التليفزيون والكمبيوتر واألقمار الصناعية432102

تركيبات انظمه اإلضاءة وموصالت الكهرباء داخل المباني432104

تركيبات أجهزة إنذار الحريق والسرقة432105

تركيبات هياكل اإلنشاءات بما فيها الحوائط الخرسانية سابقه التجهيز وكذلك أعمال الخرسانة432906

ترميم  وإصالح المطارات ومدارجها421003

ترميم المباني التاريخية410017

ترميم المباني السكنية وغير السكنية410016

تسجيل حقوق الملكية واالختراع691003

تسليم ونقل وتوزيع البريد والطرود البريدية531004

تسهيالت الشحن والتفريغ في نهاية الخطوط لنقل البضائع522103

تسوية الخسائر والمتوسطات662105

تسوية الشكاوي للتأمين واعتمادات رواتب التقاعد662102

تسويق المنتجات731008

تشجير أراضى األلعاب والمالعب وأماكن الترفيه األخرى813005

تشجير مباني األسطح وواجهات المباني813004

تشجير وصيانة األرض التابعة للبلدية813002

تشجير وصيانة الطرق السريعة813003
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تشجير وصيانة المدارس والمستشفيات813001

تشجيع المنتجات731007

تشطيب األقمشة131305

تشغيل األفران ذات الحرارة العالية والعمليات المتصله بها241001

تشغيل البنية األساسية للسكك الحديدية522104

492208
تشغيل التلفريك والخطوط الحديدية شديدة االنحدار والمصاعد الكلية التى التكون جزءا من نظام عبور المدن 

والضواحي

تشغيل العبارات وقوارب األجرة501102

تشغيل القوارب وقوارب التنزه والرحالت القصيرة في المياه الساحلية501103

تشغيل المصاعد الكبليه والهوائية وما الي ذلك في عبور المدن والضواحي492108

تشغيل المقاصف والكافيتريات على أساس عقد في المصانع والمكاتب والمستشفيات والمدارس562903

تشغيل المناجم الحاوية للطفل القارى النفطى ا و الرمال القارية061006
تشغيل أحواض تفريخ األسماك بالمياه المالحه032107

تشغيل أحواض تفريخ األسماك مياه عذبة032203

تشغيل حانات الرقص الديسكو932907

تشغيل خدمات النقل لالستجمام مثل مراسي السفن932902

تشغيل رياضه تسلق التالل932903

والموبايل (الثريا )تشغيل شبكات الالسلكي عن طريق القمر الصناعي 612003

تشغيل عربات النوم والطعام الملحقة بالقطارات491102

تشغيل عمليات اإلرسال للصوت والصورة لشبكات االتصال باستخدام األرقام الصناعية613001

تشغيل قنوات االتصال المختلفة619002

تشغيل كازينوهات القمار بما في ذلك الكازينوهات العائمه920004

تشغيل ماكينات القمار920002

تشغيل محابس الممرات المائية522206

619004
تشغيل محطات األقمار الصناعية والخدمات المصاحبة لها المتصلة بواحد أو أكثر من نظم االتصاالت االرضيه 

والتي يمكنها أن ترسل االتصاالت عن بعد أو استقبالها من نظم األقمار الصناعية

تشغيل محطات الرادار619003

تشغيل محطات الضخ493008

تشغيل مرافق المحطات الطرفية مثل المواني وأرضيه المواني522205
تشغيل مزارع الديدان البحرية032108

تشغيل مشاتل األشجار ماعدا مشاتل أشجار الغابات013006

تشغيل نظم الري لألغراض الزراعية016109

تشغيل نظم توزيع الكابالت مثال توزيع البيانات واإلشارات التليفزيونية611002

تشغيل وإدارة حلبات المصارعه بانواعها931107

تشغيل وإداره حلبات السباق لألشخاص والسيارات والخيول931102

تشغيل وإداره حلبات المالكمه ومراكز كمال األجسام931106

تشغيل وإداره حلبات هوكي التزحلق931105

تشغيل وإداره حمامات السباحة931103

تشغيل وإداره ساحات ومدرجات المالعب931104

تشغيل وإداره مالعب الجولف والبولو أو ممرات البولنج931108

تشغيل وإداره مالعب كره القدم والهوكي والكروكية وكره السلة931101

تشغيل وتأجير العقارات والمباني المكونة من شقق بمعرفة أصحابها681001

611001
تشغيل وصيانة وتسهيل التمويل واإلرسال لتوفير االتصاالت من خالل الخطوط األرضية والموصالت باألقمار 

الصناعية
تشميع الفاكهه إضافة طبقه شمعيه على الثمار016305

تشيد الكازينوهات والمقاهي410011

تشييد ابنية المطارات410005

(مراكز التسوق ، المحالت التجارية )تشييد االبنية التجارية 410004

تشييد االبنية التعليمية المدارس والجامعات ومراكز التدريب410003

تشييد االبنية السكنية دور أو عمارات أو بلوكات الخ410001

تشييد االبنية الصحية المستشفيات والمراكز الطبية الخ410007

تشييد االبنية الصناعية المصانع والورش الخ410002
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تشييد الفنادق والقرى السياحية410009

تشييد المخازن410015

تشييد المزارع المختلفة410012

تشييد المساجد والكنائس ودور العبادة410008

تشييد المطاعم ومحالت االكل السريع410010

تشييد المالعب الرياضية410006

(كراجات)تشييد ساحة وقوقف السيارات 410014

تشييد مواقع العمل410013

تشييد وإصالح الجسور واألنفاق421002

تشييد وإصالح الطرق السريعة والشوارع421001

تشييد وإصالح حواجز األمان المرورية ووضع عالمات للطرق421005

تشييد وإصالح خطوط السكك الحديد والممرات األرضية421004

تصميم اآلالت و المنشات الصناعية والتحكم في العمليات الصناعية711002

741001
تصميم األزياء المتصلة بالمنسوجات والمالبس واألحذية والمجوهرات واألثاث وغيرها من السلع المستخدمة في 

تجهيز الديكورات الداخلية واألزياء حسب الموضة

تصميم المنتجات المطبوعة مثل المخطوطات181210

تصنيع جلود الشمواه المهيأة والجلود اللميعة والممعدنة151102

تصنيع وتجهيز األسماك والقشريات والرخويات على سفن متخصصة102011

تصوير المستندات التصوير الضوئى821908

تطهير األراضي من األلغام431206

تطهير الممرات المائيه429007

تطهير بقع الزيت وأسباب التلوث األخرى المتولدة على اليابس وفي مياه البحار والمحيطات390003

تطوبر األفالم ومعامل الصور742012

تطوير مشاريع البناء للملكية الخاصة بمعني تأجير مكان من هذه المباني681005

تعبئة السوائل في زجاجات شاملة المشروبات واألطعمة829202

تعبئة العلب والزجاجات829201

تعبئة المستحضرات الصيدالنية829204

تعبئة المنتجات الغذائيه في علب829203

تعبئة مستحضرات التجميل829205

تعديل وتصويب األخطاء المطبعية للمستندات821902

تعدين االتربة النادرة السوداء072916

الفناديوم، تعدين السبائك الحديدية الكوبالت ، الموليبدفوم ، التنتالم 072908

تعدين خام األلومنيوم البوكسيت072905

تعدين خام البالتين072914

تعدين خام التنجستين072911

تعدين خام التيتانيوم072912

تعدين خام الذهب072913

تعدين خام الرصاص072903

تعدين خام الزنك الخارصين072906

تعدين خام الفضة072915

تعدين خام القصدير072907

تعدين خام الكروم072909

تعدين خام النحاس072902

تعدين خام النيكل072910

تعدين خامات الحديد071001

تعدين خامات المنغنيز072901

تعدين خامات اليورانيوم والثوريوم خامات المواد المشعة072101

تعدين رصاص الزنك072904

تعدين سوائل الهيدروكربون الناتج من خالل اإلسالة أو بالحراره062005

تعدين فحم االنتراسيت أو الفحم القارى البيتومين051004

تعليب األسماك والروبيان واألحياء المائية األخرى102001

تعليب اللحوم101005
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تغطية االرضيات بالرخام اوالسيراميك أوالموزائيك433003

تغطية الجداران بالرخام أو السيراميك أوالموزائيك433004

تغليف الهدايا يدويا أو آليا829209

تفصيل وخياطة  قمصان وبيجامات141028

تفصيل وخياطة البدالت الرجال141026

تفصيل وخياطة الدشاديش الرجالية141030

تفصيل وخياطة العباءات بمختلف انواعها141029

تفصيل وخياطة مالبس خارجية للنساء141027

تفكيك السيارات والحاسبات والتليفزيونات واألجهزة األخرى383011

تقديم االستشارات واإلرشادات التعليمية855001

تقسيم العقارات إلى بلوكات بدون استصالح األراضي681006

تقطير الكحول اإليثلي110101

تقطير الكحول غير النقى الميثانول110104

تقطيع النفايات المعدنية383013

تقطيع وشطف الزجاج وصناعة المرايا وما الى ذلك231009
تقليم األشجار بالحقول016105

تقليم األشجار بالغابات024003

تقييم المخاطر والخسائر للتأمين واعتمادات رواتب التقاعد662104

تكتيل الخبثاللبد089202

تكرير السكر الخام107203

تكرير ملح الطعام107913

تكسير األحجار081016

الملوحة الخ– السردين  – تمليح األسماك  102005

تنظيف اآلالت الصناعية812905

تنظيف البنايات الجديده بعد البناء433011

تنظيف السجاد واألبسطة960105

تنظيف الفراء960106

تنظيف القطارات والباصات والطائرات وما الى ذلك812906

812101
تنظيف المباني والمتاجر والمصانع والمؤسسات وغيرها من المباني التجارية والمهنية والمباني  السكنية متعددة 

الوحدات

تنظيف النوافذ812102

تنظيف ناقالت البترول البحرية812907
تنظيف وتصنيف وتدريج البيض016209

تنظيف وتلميع األرضيات والممرات812103

المؤتمرات- تنظيم االتفاقيات وعروض التجارة 823000

تنظيم الشحنات الفردية والجماعية يتضمن التقاط وتسليم البضائع وتجميع الشحنات522908

تنظيم عمليات السفر وكاالت السفر791100

تنظيم وتشغيل الوحدات الرياضية الخارجية أو الداخلية للمحترفين أو الهواة الذين يعملون لحسابهم الخاص931109

تنفيذ التدابير الخاصة بسياسات التنمية االقليميه بغرض الحد من البطالة841315

تنقية المياه لإلغراض المختلفة360002

تنقية ومعالجة الغاز من الكبريت062004

توريد االغذيه للمناسبات562100

توزيع البخار والمياه الساخنة353003

613002
توزيع البرامج المرئية والمسموعة والمقروئه التي تستقبل من شبكات الكابالت ومحطات التليفزيون أو الراديو 

المحلية من خالل األقمار الصناعية إلي المنازل

توزيع البريد والطرود البريدية531003

توزيع البريد والطرود البريدية السريعة532003

توزيع الكهرباء لالستخدامات المختلفة351003

توزيع المياه360004

توزيع المياه على األحواض والبرك وحمامات السباحة والمجاري المائية813006

توزيع أو تسليم المواد أو العينات اإلعالنية731003

توزيع تسجيالت الصوت على تجار الجملة والتجزئة أو مباشرة للجمهور592002
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توفير التقنيات المتخصصة في االتصاالت عن بعد مثل التعقب باألقمار الصناعية619001

توفير الخدمات الستغالل منشا سياحي لوقت معين تايم شير799003

توفير المساحات الخالية والتسهيالت الالزمة للمركبات األستجماميه552002

توفير المساحة اإلعالنية على لوحة اإلعالنات731004

توفير المساكن والشقق المفروشة وغير مفروشة أو ألكثر من استخدام على أساس عقد شهري أو سنوي681004

توفير أماكن اإلقامة ألغراض تسلق الجبال552003

619005
توفير خدمات استخدام اإلنترنت علي شبكات بين المستخدمين و مقدمي خدمه اإلنترنت الذين ال يمتلكون هذه 

الشبكات أو يتم التحكم بها مثل استخدام اإلنترنت من خالل التليفون الخ

619006
توفير خدمات االتصاالت عن بعد علي التوصيالت الخاصة بشبكات اإلنترنت توفير الصوت باستخدام  

بروتوكول اإلنترنت

توفير خدمات االنترنت بواسطة المشتغلين للبنية األساسية لألقمار الصناعية613004

توفير خدمات اإلنترنت بواسطة البنية األساسية الالسلكية612008

توفير خدمات اإلنترنت بواسطة المشغلين للبنيه األساسية السلكية611005

توفير عناصر المكونات و البرامج الخاصة بالنظام كجزء من الخدمات المتكاملة إدارة الحاسب620202

توليد الطاقة من البخار والمياه الساخنة353006

أو ما إلى ذلك (ديزل ، بخاري ، حراري ، كهرومائية )توليد الكهرباء من مصدر 351001

ثمار وأغصان صناعية من البالستيك أو الورق المشمع329023

جدوله البرامج ذاتيا أو من خالل جهات أخرى602006

جرد الغابات024001

(برغل ،حبية ،سميد )جريش الحنطة 106109

جلي األرضيات433010

جمع البالته والصموغ شبه المطاطية األخرى023004

جمع الثمار اللبيه023002

جمع الجوزيات023003

جمع الخامات من المياه العذبه031204

جمع الخامات والكائنات البحرية األخرى مثل الآلال الطبيعية وأنواع األسفنج والمرجانيات والطحالب031106

جمع الزيوت العطرية023007

جمع الشعر النباتى023008

جمع الطحالب واألشنه023010

جمع اللك والراتنجات023006

جمع المخلفات الخطرة الصلبة وغير الصلبة381201

جمع المدفوعات للمستحقين وتحويالتها للعمالء مثل خدمات تحصيل الفواتير والديون829101

جمع أنشطة أخرى لجمع النباتات البرية023099

جمع جوز البلوط023009

جمع فطر عيش الغراب والكما الطرطوفة والكبر واليقطين023001

جمع مخلفات المصانع381102

جمع مخلفات المنازل381103

جمع مخلفات الهدم والبناء381101

امانة بغداد والبلديات في المحافظات- جمع وإزالة القمامة والمخلفات والنفايات والفضالت ونقلها والتخلص منها 381104

جمع وإنتاج خشب للوقود022004

جنى وجمع وحصد المحاصيبل وتهيئتها لألسواق016107

جهاز المخابرات الوطني841115

حبيبات بالستك معادة201309

حبيبات بولي اثيلين201310

حزم الطرود829208

حصران بالستيكية222009

حفر األنفاق431204

حفر الجداول والترعة  وتطهيرها422004

حفر آبار المياه422013

حفظ الفواكه والجوزيات وقشور الفواكه وغيرها من أجزاء النباتات في السكر107307

حفظ وإعداد اللحوم بالتجفيف أو التدخين أو التمليح101009
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حقوق التنقيب عن المعادن774005

 واالقراص المدمجةDVDحقوق توزيع األفالم وشرائط الفيديو و 591303

حالقة رجالية- حالقة وقص الشعر للرجال 960201
حلج وكبس القطن016302

091002
خدمات االستكشاف المتعلقة بإستخراج النفط أو الغاز مثل الطرق التقليدية للتنجيم مثل إجراء الرصد الجيولوجى 

بالمواقع التنجيمية

خدمات االستكشاف مثل طرق التنقيب التقليدية كأخذ عينات أصلية وعمل مراقبات جيولوجية فى مواقع التنقيب099001

خدمات األرشيف الصحافة ، القانون الخ639903

تابع أنشطة خدمات دعم استخراج البترول والغاز الطبيعى- خدمات اإلسالة والضخ بأجر أو بموجب عقد 091006

خدمات اإلمداد والشراء المركزي841902

خدمات البحث عن المعلومات من خالل عقد أو مجانا639902

خدمات التدريس لألسرة982002

تابع أنشطة خدمات دعم التعدين وا ستغالل المحاجر- خدمات التصريف والضخ نظير رسم أو على أساس عقد 099002

خدمات التليفونات المعتمدة على المعلومات639901

خدمات التنمية للعقارات682004

خدمات الحراسة الشخصية801002

خدمات الحراسة واألمن بالعربات المصفحة801001

خدمات الرعاية ألعضاء المنزل982003
خدمات الزراعة وأنشطة الغابات الغير مصنفة في موضع آخر021099

خدمات السياحة والتنشيط السياحي841309

خدمات الطباعة829904

خدمات الطهي لألسره982001

خدمات الفحص واخذ العينات والوزن522901

خدمات الكتابة باالختزال للعامة829902

خدمات المالحة الجوية522302

821911
خدمات أخرى لتصوير المستندات بدون اإلمداد بخدمات طباعه مثل طباعه األوفست والطباعة السريعة والطباعة 

الرقمية وخدمات ما قبل الصحافة

خدمات أماكن وساحات انتظار السيارات أو الدراجات522107

خدمات أمناء االستثمار و االئتمان والتعامل بأتعاب على أساس عقد661904

خدمات أنشطة المكتبات العامة639904

خدمات إدخال البيانات631107

خدمات إنقاذ السفن المشرفة علي الغرق وحموالتها522204

خدمات بيطرية وقائية حجز بيطري750004

خدمات تأجير الصناديق البريديه531009

خدمات تجميع عمالت عدادات ركن السيارات829906

خدمات تجهيز الكلمات821909

خدمات تسهيالت نهاية الخطوط والصيانة وخدمات وحدات النقل خدمه المحطات الطرفية للسكك الحديدية522101

خدمات تصميم فن الرسم والتصوير741002

خدمات تطوير مناهج التعليم855004

خدمات تغشيل الموانى والنشطه المساعده مثل سحب السفن الى األحواض522208

خدمات تقارير المحاكم أو التسجيل االختزالي829901

خدمات تقييم االمتحانات855003

خدمات تقييم نظم االمتحانات855002

خدمات تنظيف وصيانة حمامات السباحة812904

خدمات توصيل البريد والطرود للمنازل532004

خدمات حفظ البريد531006

خدمات حفظ الملفات وتشغيل المباني الحكومية841903

خدمات دفن الموتى960302

خدمات ربط السفن الرسو522210

خدمات ساحات التخزين التي تقدم الحظائر والعلف والماشية لحين بيعها أو في الترانزيت522903
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522905
خدمات سمسرة الحيز الذي تشغله البضائع في السفن والطائرات والتعبئة في صناديق الشحن والتفريغ من 

صناديق الشحن

خدمات سمسرة السفن والطائرات522902

خدمات شحن وتفريغ السفن522402

خدمات شحن وتفريغ السكك الحديد522403

خدمات شحن وتفريغ السلع أو أمتعه الركاب522401

خدمات شحن وتفريغ الطائرات522404

خدمات صناديق االستثمار661903

خدمات فحص الدائرة الجمركية وفحص حسابات الكمبياالت والمعلومات الخاصة بفئة الشحن522904

خدمات في إدارة المنارات والفنارات522203

خدمات ما قبل تصنيف البريد829905

خدمات متعلقة بحسابات التأمين على الحياه662902

خدمات مرافق المحطات الطرفية الجوية522307

خدمات مراكز االستعالمات639905

خدمات مراكز مراقبه الطيران ومحطات الرادار522303

خدمات مساعدة أخرى للمشروعات التي لم تصنف في مكان أخر829999

خدمات مكافحة الحريق في المطارات522308

خدمات نقل الركاب بالباصات التابعة لجدول زمني لمسافات طويلة492202

خدمه المحطات الطرفية  للباصات522102

خلط وتوليف الشاي107906

دار الفتوى949102

دبغ وصبغ وتهيئة الجلود151101

دق الركائز الكونكريتية لهياكل اإلنشاءات وأعمال الخرسانة439007

دلفنة الذهب أو الفضة علي أسطح معادن حديديه علي شكل قضبان أو أسياخ أو مقاطع242011

دهان األثاث بالورنيش استرجى310015

دهن فازلين طبيعي192012

دواوين الوزارات841116

دور اإليواء والمالجئ559004

دوشمة األثاث310011

دوشمة الحشايا وما شابه ذلك منجد بلدى310012

دوشمة جيد البرادع310014

دوشمة جيد السيارات310013

ديوان الرقابة المالية841104

ديوان المسيحيين والطوائف االخرى841113

ديوان الوقف السني841112

ديوان الوقف الشيعي841111

ذبح الحيوانات وتهيئه لحومها في المجازر101001

ذبح وتهيئه الدواجن101003

ذبح وتهيئه حيوانات الصيد تشمل الحيتان المجهز لحومها على البر أو على ظهر السفن المتخصصة101002

رئاسة الجمهورية841101

رئاسة مجلس الوزراء841107

رصف الطرق والشوراع والجسور وصبغها421006
زراعة  الليمون الحامض012302

زراعة  آلو بالو012408

زراعة اآلجاص012405

زراعة األشجار إلستخراج الصمغ012903

زراعة األفوكاد012202

زراعة األناناس012205

زراعة الباقالء الخضراء011308

زراعة الباقالء اليابسة011113

زراعة الباميا011302

زراعة البرتقال012303

زراعة البرداقوش وحصى اللبان012814
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زراعة البزاليا الخضراء011309

زراعة البصل011315

زراعة البطيخ011311

زراعة البلوط012510

زراعة البن012701

زراعة البندق012512

زراعة التبغ011501

زراعة التفاح012401

(الزعرور ، النبق)زراعة التفاحيات والفواكه ذات النواه اآلخرى غير المصنفة فى موضع آخر 012499

زراعة التنباك011502

زراعة التوت012505

زراعة الجريب فروت012306

زراعة الجوافة012515

زراعة الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية األخرى غير المصنفة فى موضع آخر011199

زراعة الحلبة011112

زراعة الحمص011103

زراعة الحنة012816

زراعة الحنطة011101

زراعة الخروب012706

زراعة الخروع011122

(الخ.... المعدونس والشبنت والكرفس والنعناع والكراث  والرشاد )زراعة الخضراوات 011328

زراعة الخضراوات الورقية والجذرية والدرنات البصلية األخرى غير المصنفة فى موضع آخر011399

زراعة الخوخ012404

زراعة الدخن011109

زراعة الذرة البيضاء011108

زراعة الذرة الصفراء011107

زراعة الرز011200

زراعة الرقي011310

زراعة الرمان012506

زراعة الريحان وأوراق الغار012810

زراعة الزعتر012803

زراعة الزنجبيل012811

زراعة الزهور والتى تشمل الزهور المقطوفة والمتبرعمة011904

زراعة الزيتون012602

زراعة السفرجل012410

زراعة السمسم011105

زراعة السيسال ومحاصيل لأللياف من نوع األجفا011604

زراعة الشاي012702

والشجر العناكي (مال احمد )زراعة الشجر الكوسة 011306

زراعة الشعير011102

زراعة الطماطة011301

زراعة العدس011110

زراعة العرقسوس والتمر هندى012809

زراعة العرموط012406

زراعة العنب البناتى لعمل الزبيب012502

زراعة العنب لعمل الكشمش012503

زراعة العنبية012501

زراعة الفاصوليا اليابسة011111

زراعة الفانيليا012813

زراعة الفراو لة012507

زراعة الفستق012513

زراعة الفطر بانواعه011326
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زراعة الفلفل األسود012801

زراعة الفليفله الشطه012802

زراعة الفواكة الحمضية األخرى غير المصنفة فى موضع آخر012399

زراعة الفواكة الزيتية األخرى غير المصنفة فى موضع آخر012699

زراعة الفواكه األخرى اإلستوائية وشبه اإلستوائية غير المصنفة فى موضع آخر012299

زراعة الفواكه اإلستوائية وشبه اإلستوائية012201

(دارسين)زراعة القرفة 012807

زراعة القرنفل012808

زراعة الكازو012514

زراعة الكاكاو012704

زراعة الكاكي012516

زراعة الكتان والقنب تشمل عملية النقع والتعطين011603

زراعة الكركديه012705

زراعة الكريز والكريز الحامض012403

زراعة الكسبرة012805

زراعة الكستانة012511

زراعة الكمون012806

زراعة الكوجة012407

زراعة الكيوى والقوطة012504

زراعة اللوز والجوز012509

زراعة الماش011106

زراعة المانكو012204

زراعة المحاصيل األخرى التى يستخرج منها التوابل والمحاصيل العطرية والطبيه والصيدليه الغير المصنفة فى موضع آخر012899

زراعة المحاصيل األخرى غير الدائمة وغير المصنفة فى موضع آخر011999

زراعة المحاصيل التى يستخرج منها المشروبات األخرى غير المصنفة فى موضع آخر012799

زراعة المحاصيل الدائمة األخرى غير المصنفة فى موضع آخر012999

زراعة المخدرات والمواد المخدرة011902

زراعة المشمش012402

زراعة الموز012203

زراعة النارنج012305

زراعة النباتات التى تستخدم فى التزيين013002

زراعة النباتات الحية البصيالت،الدرنات والجذور والشتالت013005

زراعة النباتات الطبيه والعطريه012815

زراعة النباتات ألغراض الضفر والتبطين أو الحشو او لصناعة المكانس013003

زراعة النخيل الزيتى012603

زراعة النخيل لالنتاج التمور012409

زراعة النعناع المنته012703

زراعة الهرطمان011104

زراعة الينسون والكراوية012804

021001
زراعة أشجار األخشاب والغرس وإعادة الغرس والشتل والتخفيف ، والحفاظ على الغابات والمساحات المزروعة بأشجار 

األخشاب

زراعة أشجار الفواكه األخرى والجوزيات األخرى غير المصنفة فى موضع آخر012599

(اعياد الميالد)زراعة أشجار الكريسماس 012902

زراعة أشجار المطاط012901

زراعة باذنجان011303

زراعة بذور األزهار011905

زراعة بذور البنجر011128

زراعة بذور الجت011117

زراعة بذور الجت وبذور العلف011903

زراعة بذور الحبة السوداء011125

زراعة بذور الخردل011124
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زراعة بذور الخضراوات ماعدا بذور البنجر011329

زراعة بذور الدخن011118

زراعة بذور الذرة البيضاء011119

زراعة بذور السمسم011126

زراعة بذور الفواكة012508

زراعة بذور القطن011121

زراعة بذور الكتان011123

(شلغم)زراعة بذور اللفت 011129

زراعة بذور زهرة الشمس011127

زراعة بصل فسقة011120

زراعة بطاطا011327

زراعة بنجر السكر011401

زراعة ثوم011314

زراعة جزر011322

زراعة جوز الطيب والمستكة والحبهان012812

زراعة جوز الهند012601

زراعة خس011324

زراعة خيار قثاء011305

زراعة خيار ماء011304

زراعة زهرة الشمس011115

زراعة سبانغ011320

زراعة سلق011323

(القرع)زراعة شجر اسكلة 011307

(اللفت)زراعة شلغم 011317

زراعة شوندر011316

زراعة عنب الطعام والعنب المستخدم فى إنتاج الخمور012100

زراعة فجل011321

زراعة فستق الحقل011114

زراعة فلفل اخضر011313

زراعة فول الصويا011116

زراعة قرنابيط011319

زراعة قصب السكر011402

زراعة كلم011325

زراعة اللنكي012304

زراعة لهانة011318

زراعة لوبيا خضراء011312

زراعة ليمون حلو012301

زراعة محاصيل األلياف األخرى غير المصنفة فى موضع آخر011699

زراعة محاصيل الجوت والتيل واأللياف األخرى011602

زراعة محاصيل السكر األخرى غير المصنفة في موضع011499

زراعة محصول القطن011601

013004
زراعة منتجات البساتين المتخصصه أقالم بدون جذور ، جذور عسقوليه ، كعوب كرومات ونيوع رؤوس األشجار ، أراميل 

جذمورات

زراعة نبات االبكا والرما ومحاصيل األلياف الخضرية األخرى011605

زراعة نباتات األعالف البرسيم  والجت011901

زراعة نباتات ألغراض الغرس013001

زراعه األعشاب البحرية والطحالب األخرى الصالحة لألكل032103

زراعه الشجيرات وأشجار خشب اللبيه وخشب الوقود021002

زراعه المحاصيل المقترنة بتربية الحيوان015000

زرنيخ201144

سبك المعادن الثقيلة243203

سبك المعادن الخفيفة243202
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سبك المعادن النفيسة243204

سبك المعادن غير الحديديه فى قوالب243205

سبك المنتجات شبه المصنعة من األلمونيوم والماغنسيوم والتيتانيوم والزنك والخارصين الخ243201

سبك سبائك الحديد المختلطة243102

سبك سبائك المعادن243105

سبك منتجات الحديد المطلي أو القابل للطرق243103

سبك منتجات تامه أو غير تامة من الحديد243101

سبك منتجات غير تامة للمعادن243104

سحق وتنظيف وتصنيف الزجاج383005

سحق وتنظيف وتصنيف النفايات األخرى مثل النفايات الناتجة عن الهدم383006

ساللم كونكريتية239512

أنشطة دعم االنتاج الحيوانى- سلخ جلود الحيوانات واألنشطة ذات الصلة 016210

سليكون201145

سماسرة السلع461003

سمسرة عقود البيع661203

سوق العراق لالوراق المالية661103

سيارات األجرة تاكسي492207

سيارات األجره خدمه خاصه مثال الليموزين وتاكسى العاصمه492209

سياسات تغطية التأمين662204

شتل األرز016106

شراء اراضي  وتقسيمها بقصد بيعها681008

611006
شراء حقوق االستخدام والسعات على الشبكات من المالك والمشغلين وتوفير خدمات االتصاالت عن بعد باستخدام 

هذه السعات في األعمال والمنازل

612007
شراء حقوق االستخدام والسعات علي الشبكات من المالك والمشغلين وتوفير خدمات االتصال عن بعد باستخدام 

هذه السعات في األعمال والمنازل

شراء وبيع وتأجير األراضي بجميع أنواعها681003

681002
شراء وبيع وتأجير المباني غير السكنية التي تشتمل على صاالت المعارض ، المخازن الشخصية والمراكز 

التجارية ومراكز التسوق

(كرفان)شراء وتشغيل أماكن اإلقامة المتحركة 681007

شركات تسفير العماله للخارج781004

شركات ومكاتب تغطية االكتتاب في األسهم والسندات661201

شركات ومكاتب سمسرة األوراق المالية661202

شقق للزائرين وبيوت من طابق واحد استراحة عامه551011

شهادات الضمان و تشمل البضائع المستهلكة و محركات المركبات و الطائرات712008

صاالت البيع بالمزاد461008

صناديق االستثمار661105

282915
صناعات آالت إنتاج القرميد واألجر وعجائن خزفية مشكلة وأنابيب وأقطاب كهربائية من الجرانيت وطباشير 

السبورات وما إلي ذلك

صناعة  سحاب  المالبس والحقائب329028

صناعة االبطانيات الكهربائية275001

صناعة االفخاريات مثل التنك والحب والبستوكة والسنادين239307

الخ---صناعة االمعجنات األفرنجية وتشمل البتي فور 107107

صناعة ابر المكائن الخياطة282621

صناعة ابراج حفر وروافع ذات الكابل وهياكل رفع متحركة281604

صناعة اجزاء من االالت التي تستخدم لالغراض العامة281918

صناعة اجهزة ومعدات اطفاء الحريق واالت قذف الرمال281908

صناعة اجهزة ومعدات التكييف281905

صناعة احجار رحى الطواحين239908

صناعة احزمه األمان واحزمه أخرى لالستعمال المهني329034

صناعة ادوات احتياطية من المطاط221918

صناعة اسطوانات الجرامفون264004

صناعة اسطوانات الكرامفون268001
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صناعة اشرطة و ظروف ساعات اليد من مواد غير معدنيه القماش ، الجلد ، البالستيك الخ151209

صناعة اعالف الدواجن بأنواعها108005

صناعة اغطية المحامل وكراسى التحميل العادية281405

281501
صناعة افران الصهر وافران غير كهربائية الغراض التحميص او الصهر للخامات غير الفلزية والفلزات والمواد 

االخرى

صناعة افران صهر كهربائية تعمل بالحث الكهربائي281502

صناعة االت اسالة الهواء او الغازات281913

صناعة االت التنظيف الجاف بالبخار281909

صناعة االت التنظيف والفرز والتصنيف والتدريج للمحاصيل والفواكه والبيض282108

صناعة االت الرش لالستخدام الزراعي282110

281605
صناعة االت الرفع سواء كانت ذاتية الحركة او غيرها التي تستخدم في المواني والمحطات الخاصة بالسكك 

الحديدية او في المصانع او المخازن

صناعة االت اللحام الغير كهربائية281916

صناعة االت حلب الماشية282109

صناعة االت صنفرة تحمل باليد281803

صناعة االت قص العشب بالحقول او حدائق المنازل282106

صناعة االت كبس الباالت282107

282209
صناعة االت لتجميع الخشب أو الفلين أو العظام أو المطاط الصلد أو اللدائن المماثلة بالمسامير أو الدبابيس أو 

التغرية

صناعة االت لرفع ومناولة وتحميل وتفريغ المصاعد والروافع وروافع السوائل والناقالت والتلفريك281606

282210

صناعة االت للحام الحديد او النحاس او القصدير تعمل بالغاز او الكهرباء سواء كانت قادرة علي قطع المعادن ام 

ال تشمل صناعة االالت التي تستخدم حزم الليزر او غيرها من حزم الضوء او الفوتونات او الموجات فوق 

الصوتية او حزم االلكترونات او الذبذبات المغناطيسية او اال

صناعة االت واجهزة الترشيح لترشيح السوائل او الغازات او تنقيتها281906

صناعة االت ومعدات التقطير والتكرير281912

صناعة االت ومعدات الطرد المركزي عدا فرازات القشدة ومجففات المالبس281915

صناعة االثاث المستخدم فى الطب و الجراحة أوطب االسنان أو الطب البيطرى266024

صناعة االثاث المنزلي من المعدن310005

صناعة االجهزة السمعية ، سماعات االذن266003

صناعة االحذية الجلدية النسائية152002

صناعة االحذية الجلدية لالطفال152003

265106
صناعة االدوات و األجهزة المصممة خصيصا الغراض االتصاالت السلكية و الال سلكية مثل مقاييس التشويش 

الهاتفى التداخلى

صناعة االسنان الصناعية266022

صناعة االشارات الفوسفورية الضوئيه271011

صناعة االصباغ  والورنيشات وطالء المينا202201

صناعة االقراص الفارغة و البصرية و الصلبة268005

صناعة االقنعة الواقية من الغاز عدا االقنعة البسيطة266018

صناعة االالت االلية التي تستخدم في بيع السلع281917

281910
صناعة االالت التي تستخدم في صناعة اوعية التعبئة كالقوارير او العلب او الصناديق واغالقها وختمها او سدها 

ولصق العالمة التجارية علي العبوات

صناعة االالت الخاصة بتنظيف االوعية او تجفيفها او لتهوية المشروبات281911

282104
صناعة االالت المستخدمة في الزراعة والبستنه والغابات لتجهيز التربه الزراعية من حرث وغرس وتسميد وبذر 

سواء كانت ذاتيه الحركة ام ال

صناعة االالت والمحركات التى تعمل بقوة دفع الماء وتتكون من مضخات قوية281301

صناعة االالت والمعدات المستخدمة في تربية الدواجن والنحل282111

259911
صناعة االوانى المنزلية المجوفة وأطقم المائدة او أطقم مسطحة سوا أكانت من المعادن المطلية بمعدن ثمين 

كالذهب والفضة والبالتين أو غير مطليه

صناعة اآلالت األتوماتيكية لصرف األوراق النقدية281715

صناعة اآلالت الحاسبة اإللكترونية اليدوية أو المكتبية281710

صناعة اآلالت الحاسبة المحتوية على بنائط تقوم بإحالة األرقام المطبوعة إلى آلة حاسب الكتروني منفصلة281707

صناعة اآلالت الحاسبة وآالت تسجيل النقد281711
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303004
صناعة اآلالت الطائرة األخف من الهواء البالونات الطائرة والمناطيد المستخدمة في أغراض الطيران واألرصاد 

الجوية

الرقمية/ صناعة اآلالت المختلطة التناظرية 262016

صناعة اآلالت المستخدمة في المخابز وصناعة المعكرونة بأنواعها تشمل آالت الخلط والعجن والتقطيع الخ282506

282904
صناعة اآلالت المستخدمة في صناعة منتجات معينه من المطاط أو اللدائن الصناعية مثل اسطوانات الحاكي 

الجرامفون

صناعة اآلالت المستخدمة في صناعة وتجهيز األلبان ومنتجاتها282501

صناعة اآلالت الموسيقية التى تستخدم الكهرباء بما تحدثه من أصوات أو يلزم تصحيحها كهربائيا322007

صناعة اآلالت الوترية اآلخرى مثل العود والكمان  الخ322002

صناعة اآلالت الوترية المزودة   بلوحة مفاتيح بما فيها البيانوذاتى الحركة322001

صناعة اآلالت والمعدات التي تستخدم في التشييد282407

صناعة اآلالت والمعدات المستخدمة في الترشيح والتنقية282517

صناعة اآلالت والمعدات المستخدمة في رفع درجة الحرارة للنبات والمزروعات282518

صناعة األبواب والشبابيك الخشبية162202

صناعة األثاث المستخدم في الطب والجراحة أو طب األسنان أو الطب البيطري325022

صناعة األثاث المكتبي و التركبيات من المعادن310007

صناعة األثاث من الجلود واللدائن310008

صناعة األثاث من الخزف239311

صناعة األثاث من الخشب للمنازل والفنادق والمكاتب والمطاعم والمؤسسات  الخ310001

صناعة األثاث من الصفاصف أو السالسين أو الخيرزان310003

صناعة األجراس الكهربائية279003

صناعة األجزاء األخرى المتخصصة للسيارات بما فيها بولبرنات السيارات291011

صناعة األجزاء العازلة المستخدمة فى الماكينات واألجهزة والمعدات الكهربائية239309

صناعة األجزاء المخصصة لقاطرات السكك الحديدية أو الترام302010

أقواس الخ– أعمده    – صواري    – صناعة األجزاء المعدنية أجزاء كباري جمالونات    251101

صناعة األجهزة البصرية تشمل الطبية والعلمية من الزجاج أو أي مادة أخرى267001

صناعة األجهزة العازلة لآلالت والمعدات عدا التجهيزات العازلة المصنوعه من الخزف والصينى واللدائن279018

صناعة األجهزة العلمية والمعملية والمختبرية من الزجاج الخاصة بالمعامل والصيدالنيات231007

صناعة األجهزة الكهربائية التى تستخدم لمسح زجاج السيارات وإلذابة التجمد وإزالة الرطوبة279026

271008

صناعة األجهزة الكهربائية المستخدمة فى وصل أو قطع أو وقاية الدوائر الكهربائية وتحتوى على مرحالت 

 وات مثل تلك المستخدمة فى المنازل أو المعدات 1000ودوى وقواعد مصابيح وما إلى ذلك ذات قدرة ال تجأوز 

الصناعية أو األجهزة المنزلية

271007

صناعة األجهزة الكهربائية المستخدمة لوصل أو قطع أو وقاية الدوائر الكهربائية أو لعمل توصيالت للدوائر 

الكهربائية مثل المفاتيح الكهربائية والمصهرات ومانعات الصواعق ومحددات الفولت وعلب التوصيل ذات قدرة 

تجأوز فولت والتى تستخدم عادة فى شبكات توزيع الكهرباء

صناعة األجهزة الكهربائية لتلميع األرضيات275008

265109

صناعة األجهزة المستخدمة فى المالحة و الرصد الجوى لعلم طبيعة االرض و غيرها من االدوات و األجهزة 

ذات الصلة مثل ادوات المساحة و منها أجهزة قياس الزاويا تيودوليت و أدوات لالوتياندسيا أو للهيدرولوجيا و 

مقاييس لالبعاد و أجهزة للطيران االتوماتيكى وأدوات للسيربا

صناعة األجهزة اليدوية الصغيرة التى تستخدم فى المطبخ259913

صناعة األحبال الممتدة من األسالك المعزولة279004

صناعة األحجار الصناعية بما فيها الرخام المصقول239909

صناعة األحجار الكريمة وشبه الكريمة التى تم تركيبها أو المعاد تركيبها321105

صناعة األحذية الجلدية الرجالية152001

صناعة األحذيه الرياضيه152010

صناعة األحذيه المحتويه على أجزاء من الفراء152009

صناعة األحماض األمينيه201137

صناعة األحماض غير العضوية األخرى201106

صناعة األدوات السلكية غير الحاملة للتيار متضمنة صناديق الموصالت البالستيكية وما شابه ذلك273308

صناعة األدوات المعدنية الخاصة الستعمال المكاتب عدا األثاث المعدني259915

صناعة األدوات المنزلية من الخزف والصينى المستخدمة فى الطهى والمستخدمة فى أغراض التزيين239301

صناعة األدوية والعقاقير جاهزة أو محضرة210001
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صناعة األرانيك والقوالب الخشبية162918

صناعة األرضيات الخشبية الباركية بأنواعها161003

322003
صناعة األرغون المزود بأنابيب ولوحة مفاتيح والقدميات ضرب على األرغون وآالت مشابهة ذات أصابع 

وقصبات معدنية سائبة

صناعة األزرار والحابكات المسننه وأزرار الزينة329014

صناعة األسالك الشائكة والشبكيات والشبك الممدد وما إلى ذلك259905

صناعة األسالك والكابالت الكهربائية المعزولة والمصنوعة من الفوالذ أو النحاس أو االلومنيوم273201

252001
– أجهزة إطالق قذائف الصواريخ    - المدفعيه المحمولة – صناعة األسلحة الثقيلة المدفعية الثابته والمتحركه    

قاذفات األلغام المائية– الرشاشات الثقيلة    – أنابيب إطالق الطوربيد    

البنادق ذات الماكينات الخفيفة– بنادق الصيد    – صناعة األسلحة الصغيرة المسدسات    252002

صناعة األسلحة الغازية والذخيرة للصيد والرياضة والحماية252006

صناعة األسلحة الناريه التى تطلق خرطوشات وأضواء االشاره والمراقبه ويخرجها من البنادق252008

صناعة األسمدة البوتاسيه201203

صناعة األسمدة الفوسفاتية201202

صناعة األسمدة النتروجينيه األزوتيه تشمل اليوريا سلفات ونترات النشادر201201

صناعة األسمنت االبيض239402

صناعة األسمنت الحراري239107

صناعة األسمنت العادي239403

صناعة األسمنت المائى بما فى ذلك اسمنت بورتالند239401

صناعة األسمنت المقاوم لالمالح239404

صناعة األسمنت فى شكل كتل مطحونة أو غير مطحونة239405

صناعة األسنان الصناعية325020

251102
ساللم النجاة من -  اطر النوافذ واألبواب  -  صناعة األشغال المعدنية المستخدمة في التشيد والبناء أبواب ونوافذ  

أسوار الخ-  الحرائق  

صناعة األصماغ المشابهة للمطاط مثل البالتا بأشكالها األوليه201305

صناعة األطباق  المعدة  من الخضروات107506

صناعة األعالم والرايات من المنسوجات139208

صناعة األعالم والشعارات والشارات والبطاقات والطوابع329030

صناعة األغذية  المعدة من الفواكه والخضر مثل السلطات والخضراوات المقشرة والمقطعة والمخثرة الرايب103019

صناعة األغطية والمفروشات المنزلية الشراشف ، أكياس الوسائد ومثيالتها139203

اكر  الخ– صناعة األقفال والمشابك والمفاتيح وغيرها مما يتعلق باألبواب والشبابيك سبليونات 259311

صناعة األقمار الصناعية والمحطات الجوية لالتصاالت303010

صناعة األقمشة الفرو المقلدة131205

صناعة األقمشة المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المرققه باللدائن139905

صناعة األقمشة من األلياف الزجاجية والكربونية131204

صناعة األقنعة الواقية من الغاز عدا األقنعة البسيطة325016

صناعة األلبان غير المجففه وبدائل الجبن107919

صناعة األلعاب اإللكترونية العاب الفيديو324005

صناعة األلعاب النارية للمهرجانات واألعياد202905

صناعة األلغام والصواريخ والمقذوفات الناريه252009

صناعة األلواح ذات األطر البانوهات من الخشب والكسوات الخشبية للجدران162206

صناعة األلواح والصفائح والشرائح والقضبان المطاطية221903

صناعة األلياف االصطناعية من أصل سليلوزي المستخدمة في صناعة المنسوجات كتان الخ203001

صناعة األلياف الزجاجية بما فى ذلك الصوف الزجاجى والخيوط المصنوعة من األلياف الزجاجية231015

صناعة األلياف ومنتجات الكربون والجرافيت ماعدا األقطاب الكهربائية239910

صناعة األمشاط المطاطية الجامدة وبنس الشعر وما شبه ذلك221911

صناعة األمصال واللقاحات210003

صناعة األمونيا201205

صناعة األنابيب من الصفائح واأللواح والمواسير الجوفاء241013

صناعة األنابيب واللوازم الكهربائية273306

صناعة األنابيب والمواسير واألحواض والخزانات واطر النوافذ239507
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صناعة األنابيب والمواسير والخراطيم ومواد اصالحها من المطاط221904

صناعة األنابيب ومواسير األسالك الكهربائية تحت األرض والمزرايب ولوازم المواسير الخزفية239206

صناعة األو عية المعدنية للغاز المضغوط أو المسيل مثل صناعة أنابيب البوتاجاز بأحجامها المختلفة  الخ251202

صناعة األوعية التى تستخدم فى تعبئة أو قفل السلع والبراميل والدالء والعلب والصناديق وما إلى ذلك259906

صناعة األوعية المنزلية من الخشب162906

صناعة األوعية من الجريد162915

صناعة األوعية والسالل وإشغال الخوص من مواد الضفر162911

صناعة األيس كريم والدوندرمة105011

صناعة اإلشارات الكهربائية279016

صناعة اإلطارات واألنابيب الداخلية إلطارات السيارات والجرارات والدراجات221101

صناعة اإلكورديون واآلالت المشابهة بما فيها أرغون النفخ الفم322004

صناعة الباصات والحافالت291004

صناعة البتروكيماويات201109

صناعة البدالت141006

صناعة البراميل واألحواض الخشبية162301

صناعة البراويز الخشبية للصور والمرايا162909

صناعة البسط139302

صناعة البسطرمة101006

صناعة البسكويت بأنواعه107104

صناعة البطاريات الجافة بأحجامها المختلفة272002

صناعة البطاريات الحامضية المكونة من رصاص أو نيكل وكاديوم أو نيكل أو حديد272004

صناعة البطاريات السائلة أو الخاليا األولية272001

صناعة البطاريات القابلة للشحن272006

صناعة البطاقات اإللكترونية المطبوعة261011

صناعة البطانيات139214

صناعة البالزما210004

(شتايكر )صناعة البالط األسمنتى 239501

صناعة البلورات اإللكترونية وأجزاء التجميع البلورية261017

صناعة البلوزات أو السترات من التريكو أو الكروشيه143004

صناعة البوتاسه الكاوية201108

صناعة البيتزا المجمدة107507

صناعة البيجامات141002

صناعة البيرة110302

صناعة البيرة غير الكحولية110303

صناعة البيض الكامل على شكل سائل أو مسحوق أو مجمد أو معاد تركيبه والبيض المخفوق107907

صناعة التجهيزات الصحية الخزفية بما فيها تجهيزات الصرف وغيرها عدا اإلنشائية239306

صناعة التجهيزات الكهربائية المستمرة279007

صناعة الترامس وغيرها من األوعية العازلة لالستعمال الشخصي أو المنزلي329009

310010
صناعة التركيبات للمحالت العامة ودور العرض والمدارس والمطاعم والمستشفيات والطائرات والمركبات ذات 

المحركات من المعادن الخ

310002
صناعة التركيبات للمحالت العامة ودور العرض والمدارس والمطاعم والمعامل والمستشفيات والطائرات 

والمركبات ذات المحركات من الخشب  الخ

صناعة الترمومترات الطبيه325025

صناعة التروس واجهزة التعشيق وعلب التروس واجهزة تغيير السرعة االخرى281403

صناعة التروس وحوامل الطائرات والمعدات ذات الصله282922

صناعة التل وغيره من األقمشة الشبكية وأنواع الدانتيل139904

صناعة التليفزيونات264011

صناعة التماثيل الخشبية وأشجار الزينة162902

صناعة التماثيل الزجاجية231016

صناعة التماثيل واللوحات من الحجر أو الرخام239504

صناعة التمباك120007

صناعة التوربينات الغازية عدا المخصصة لالستخدام فى محركات الطائرات281109
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صناعة التوربينات المائية281111

صناعة التوربينات واجزائها281105

صناعة التيشرتات141004

(الشخاط )صناعة الثقاب وعيدان الكبريت 202906

صناعة الثالجات الكهربائية والمجمدات والمبردات275002

لالغراض الغذائية- صناعة الثلج 107910

صناعة الثلج المستخدم للتبريد لألغراض غير الغذائية110404

صناعة الجبن األبيض بأنواعه105007

صناعة الجبن الجاف ، الجبن الوشاري الخ105008

صناعة الجبن المطبوخ بأنواعه105009

صناعة الجرارات التي تستخدم في الزراعة والغابات282101

282102
صناعة الجرارات المجهزة بالرافعة او مجهزة باجهزة لتسهيل وصل العدد الملحقة بها او معدات لنقل االتربة او 

غيرها من معدات مناولة المواد

صناعة الجرافات البلدوزرات أو الجرافات الجانبية282405

صناعة الجسور وحواجز معدنية لتخفيف حده األمواج251103

صناعة الجص الذى يتكون من الجبس المكلس أو كبريتات الكالسيوم239409

صناعة الجلسرين االصطناعى الجليسرول201124

صناعة الجلسرين الطبيعى202311

صناعة الجلود المخلوطة151103

صناعة الجلود فى شكل كتل أو ألواح أو أشرطة151104

صناعة الجلوكوز وشراب الكلوكوز وسكر الشعير الملتوز106203

صناعة الجوارب من التريكو أو الكروشية143005

صناعة الجوانات من المعدن259926

صناعة الجير الحى239406

صناعة الجير المائى239408

صناعة الجير المطفأ239407

صناعة الجيالتين106204

صناعة الجيالتين النفطى192005

صناعة الجيالتين ومشتقاته واألصماغ المشتقة من أصل حيوانى واألصماغ المحضرة األخرى202907

صناعة الحاسبات  اآللية المحمولة الب توب262002

صناعة الحاسبات  الكبيرة262003

صناعة الحاسبات  المكتب262001

صناعة الحاويات بما فيها المستعمله فى نقل السوائل والمخصصه لنقل وحده واحده أو أكثر من وسائل النقل292007

صناعة الحبال العادية من ألياف نسجية139403

صناعة الحبال الغليظة المستخدمة فى السفن سواء كانت مشبعة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفه بالمطاط أو اللدائن139401

صناعة الحبوب السكرية لتعطير الفم107305

صناعة الحساء الذي يحتوي على لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو عجائن107916

صناعة الحساء على شكل سائل أو مسحوق أو صلب بما ذلك الحساء المجمد أو أقراص الحساء107915

صناعة الحشايا المراتب وما شابه310009

صناعة الحشايا من الجرافيت281919

صناعة الحشو من مواد نسجية مثل الحفاضات الصحية139907

صناعة الحشو واألسمنت الخاص باألسنان ما عدا المواد الالصقه لألسنان الصناعيه325023

صناعة الحصر ومماسح األرجل والمناخل162919

صناعة الحضانات بأنواعها المختلفة حضانات االطفال حديثى الوالدة265118

صناعة الحقائب من القماش139206

صناعة الحالوة الطحينية  بمختلف انواعها الراشية والرملية107902

صناعة الحلقات والوصالت ومانعات التسرب المطاطية الصمامات221909

السمسمية  الخ- الفستقية -المن والسلوى - الحلقوم - التوفى - الزالبية - البقالوة -صناعة الحلويات السكرية تشمل 107304

صناعة الحليات الخشبية بأنواعها162205

صناعة الحليب المجفف105003
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صناعة الحليب المكثف105004

صناعة الحماالت وحماالت الجوارب وغيرها141019

صناعة الحوائط الخرسانية السابقة التجهيز239509

صناعة الحواجز والحوامل الخشبيه والعربات المزينه للحلوى واألكل بالمطاعم المتنقله310006

(الخملة)صناعة الخاوليات والمناشف ذات الوبره139202

صناعة الخاوليات ومناشف األطباق من المنسوجات139204

صناعة الخبز107101

صناعة الخزائن المصفحة أو المقواه وبوابات وأبواب الخزائن المصفحة وما شابة ذلك259917

صناعة الخزف لألغراض الطبية239208

صناعة الخشب األبالكاش والقشرة والبانوه162101

صناعة الخشب المقوى المضغوط162102

صناعة الخل107901

صناعة الخميرة107911

صناعة الخيام واألشرعة139207

صناعة الخيوط األحادية أو العقد التركيبية اإلصطناعيه مثل القش الصناعى203005

صناعة الخيوط اإلصطناعيه من أصل كيميائي مثل النايلون والبوليستر203004

صناعة الخيوط المعدنية أو خيوط بريم أو خيوط حبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية139908

صناعة الدانتيال أو المخرمات المصنرة139104

صناعة الدبابات304001

صناعة الدبس107912

صناعة الدراجات النارية بأنواعها المختلفة وتشمل المزودة بمركبه جانبيه صندوق309101

309201
صناعة الدراجات غير المزودة بمحرك والتى تعمل بالبدال مثل التريسيكالت والدراجات الترادفيه راكب خلف 

راكب ودراجات األطفال

(مطرقة)صناعة الدقاق 281802

صناعة الدقيق أو جريش غير منزوع الدسم من البذور الزيتية أو الجوزيات الزيتية أو النوىالزيتي104012

324001
صناعة الدمي العرائس المصنوعة علي شكل ادمي من جبس أو بالستيك أو خشب أو المطاط ا و زجاج والخزف 

اى مادة أخرى

صناعة الدوبار139404

صناعة الذخائر الحربية252004

صناعة الذخيره المستخدمه فى الدبابات والمدرعات والمدفعيه مثل القنابل والقنابل اليدويه والتوربيدات252007

صناعة الراتنجات االصطناعية201302

302007
صناعة الروافع والعربات ذاتية الدفع المستعملة فى صيانة أو خدمة خطوط السكك الحديدية أو الترام عربات 

الطوارئ

صناعة الزبد الصناعي104009

صناعة الزبد الطبيعي105005

صناعة الزجاج المسطح بجميع أشكاله231002

صناعة الزجاج المسلح أو المقسى أو الملون231001

صناعة الزجاج المصنوع بتركيبات كيماوية معينة231011

صناعة الزجاج على شكل كتل وهيئات أخرى231010

صناعة الزجاجات الداخلية لألوعية الحافظة للحرارة والبرودة الترامس231005

صناعة الزكائب واالكياس من الورق أو الورق المقوى والمموج170204

صناعة الزمبركات اليايات سواء كانت تامة أو غير تامة الصنع295507

صناعة الزوايا واألشكال المعدنية والمقاطع من الصلب241014

صناعة الزيوت األساسية المستخدمة عن طريق العمليات الكيمائية مثل األكسدة والبلمره وما إلى ذلك202908

صناعة الزيوت العطرية202920

265201
الساعات الكبيرة بما فيها الساعات التى تركب فى – الجيب  - صناعة الساعات من جميع االنواع ساعات اليد 

لوحات األجهزة

صناعة السبورات281720

صناعة السجاد139301

صناعة السجاد والبسط139303

صناعة السجاير120001

صناعة السخانات الشمسية275014
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صناعة السروج الجلدية ومستلزماتها واألعنة والسياط151206

صناعة السعوط النشوق120004

صناعة السكر الخام من قصب السكر107201

صناعة السكر من البنجر107202

صناعة السالسل والجنازير والمراسى والرفاصات للسفن والخطاطيف وخطوط الجر والقطر259916

صناعة الساللم والدرابزينات الخشبية للمنازل162204

صناعة السلع البصرية مثل النظارات والعدسات الالصقة325003

صناعة السلع الخزفية المختبرية أو الكيمائية أو الصناعية أو الخزفيات المستخدمة فى أعمال الزراعة239305

صناعة السلع الصغيرة من الخيزران والجريد والغاب162916

صناعة السلع الوسيطة التي تتكون مدخالتها من النفايات غير المعدنية383007

صناعة السليلوز ومشتقاته الكيميائيه201306

صناعة السماعات علي سبيل المثال الراديو واألستريو والحاسب اآللي264022

(الدهن الحر )صناعة السمن الطبيعي 105006

صناعة السيجار120002

صناعة السيور واألحزمة من الجلد أو بدائله151207

صناعة السيورة الجلدية للساعات151208

صناعة السيوف والحراب واألسلحة المماثلة259910

صناعة الشاحنات المستخدمه فى نقل النفايات282410

صناعة الشاالت والربطات والفوط141032

صناعة الشامبوهات وملمعات الشعر ومحضرات تمويج أو فرد الشعر ومستحضرات مزيالت الشعر202307

صناعة الشباك تشمل شباك الصيد وحواجز االصطدام فى السفن ومعدات تلطيف الصدمات139405

صناعة الشحاطات والصنادل الجلدية152004

صناعة الشرائط المضفرة وما شابه من الحديد او الصلب أو األلمونيوم أو النحاس259904

صناعة الشعر المستعار واللحي والحواجب329010

صناعة الشماسى والتندات من القماش139211

صناعة الشموع االصطناعية والشموع المحضرة202309

صناعة الشموع والفتائل وما يماثلها329021

صناعة الشوايات الكهربائية275025

صناعة الشيكوالته107303

صناعة الصابون جاف أو معجون202301

صناعة الصابون والمنظفات الصناعية202303

صناعة الصفائح وورق األلومنيوم إذا تم تصنيعه مع الورق أو الورق المقوى170116

صناعة الصمامات الزجاجية231017

صناعة الصمامات من الخزف239310

صناعة الصموغ الكيمائية201115

صناعة الصمون بمختلف انواعه107102

صناعة الصناديق الموسيقية264017

صناعة الصناديق واألوعية الخشبية162302

251201
األو عية المعدنية المشابهة من األنواع التي يتم تركيبها كثوابت التخزين – الخزانات    – صناعة الصهاريج    

أو ألغراض التصنيع

صناعة الضمادات الجراحية وخيوط الجراحة210002

303001
شراعيه مزوده بمحرك – رش مبيدات  – تدريب  – الهليوكوبتر  – حربيه  – صناعة الطائرات بأنواعها مدنيه  

أو غير مزوده

صناعة الطابعات262007

صناعة الطابوق الحرارى الحراريات239103

صناعة الطابوق الرملى وكتل األرضيات وبالطات األسقف وبوتقات المداخن وما الى ذلك239201

صناعة الطابوق الطفلى239203

صناعة الطانوق األحمر239202

صناعة الطباشير239513

صناعة الطالء بالمعادن الثمينة321110

(البلوك )صناعة الطوب األسمنتى 239508

صناعة العجائن المحشوة المطبوخة وغير المطبوخة107403
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صناعة العجائن واألطعمة من المكسرات103016

تابع أنشطة صناعة المعكرونة والمنتجات النشوية المماثلة- صناعة العجين المخلوط 107405

282201
صناعة العدد االلية التي تستخدم في تشكيل المعادن او الخشب او االحجار او الفلين والعظام والمطاط المقسي 

واللدائن الصلدة والزجاج البارد وما الى ذلك

صناعة العدد االلية المستخدمة في التدوير والتثقيب والتفريز والسحج والحفر والسن282202

صناعة العدد االلية المستخدمة في التشكيل بالختم او الكبس282203

282207

المكابس والرفاصات التي تعمل بالقدم او ذات تصميم تقليدي مثل : صناعة العدد االلية ذات تصميم بسيط مثل 

العدد التي تدار بمحرك وبتحكم يدوي او ذات تصميم متقدم مثل االالت ذات التحكم الرقمي واالت التحويل 

المتعددة المحطات

صناعة العدد اآللية لتشكيل أي مادة بطريقة االزالة باستخدام حزم الليزر او بعمليات مماثلة282208

259312
صناعة العدد القابلة للتبادل بين األدوات اليدوية واآللية المثاقب ولقم اآلالت والسدادات وشفرات التفريز وعدد 

الخراطة ونصال المناشير وسكاكين القطع وما إلى ذلك

صناعة العدد المستخدمة في المعامل259310

صناعة العدد المستخدمة في أعمال الحدادة259309

صناعة الِعدد اليدوية المستخدمة في الحفر والمثاقيب259307

صناعة العدد اليدوية المستخدمة في النجاره وصناعة األثاث259305

صناعة الِعدد اليدوية المستخدمة في أعمال الميكانيكا259306

صناعة العدد اليدوية للزراعة والبساتين والحدائق والغابات259304

صناعة العراوى139216

صناعة العربات العسكرية البرمائية المسلحة304003

304006
صناعة العربات المجهزه بالخزانات والصهاريج واألوعيه المجهزه بمعدات ميكانيكيه ا و حراريه لألغراض 

العسكريه

صناعة العربات المخصصة كورش إلصالح القاطرات والعربات302009

281602
صناعة العربات والجرارات والمقطورات والناقالت المصممة خصيصا للزراعة أو الصناعة مزوده او غير 

مزوده بمعدات رفع او مناولة

صناعة العطور ومستحضرات التجميل وتلميع األظافر202304

صناعة العقاده تشمل الضفائر والشربات والكرات والبمبونات وأصناف مماثلة139903

صناعة العالمات التجارية والمواد الالزمة للعرض واإلعالن329031

صناعة العالمات التجارية وأصناف مماثلة من مواد نسجية139902

صناعة العلك107306

321108
صناعة العمالت من الذهب أو من الفضة ذات السعر القانونى وعمالت أخرى سواء كانت من المعدن الثمين أو 

غيره

صناعة العناصر النوويه والنظائر أو المركبات المشعه األخرى242030

صناعة العوارض الخشبية الخاصة بالمبانى ودعائم األسقف والسقاالت162201

صناعة العوارض الخشبية للسكك الحديدية الفلنكات161004

صناعة العيون الزجاجية325004

صناعة الغاز المكتل من الفحم الصلب أو اللجنيت192010

صناعة الغازات السائلة والثلج الجاف201121

صناعة الغراء202917

صناعة الغزل المطاطي والمنسوجات المطاطية221912

صناعة الغساالت الكهربائية بمقاساتها المختلفة275003

صناعة الغساالت الكهربائية ذات المجففات275004

صناعة الفبران اإلصطناعى التركيبى203003

139307
صناعة الفجج والشيفون بالنسيج أو بالعنقدة أو بالضفر وما إلى ذلك من خيوط الصوف أو القطن أو األلياف 

الصناعية أو السيزال أو األلياف المماثلة

صناعة الفراء الصناعى والملبوسات المصنوعة منه عدا صناعة القبعات وأجزائها142003

صناعة الفراء المقلد بأشغال التريكو139105

279028
صناعة الفرش الكربونية شربون الالزمة للمولدات والموتورات الكهربائية وأنابيب من الكهرباء ووصالت لتلك 

األنابيب من المعادن الحساسة المبطنة بماده عازله

صناعة الفرش المطاطية221910

صناعة الفطائر تشمل الكيك والكعك بانواعه107103

صناعة القبعات وهياكلها وأغطية الرأس141013
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صناعة القذائف العسكرية الموجهة252005

صناعة القطران وكوك القطران192004

281607
صناعة القطع المخصصة لمعدات الرفع والمناوله مثل الدالء والخطاطيف والجارف بدون نصال الجرارات 

وجحافات تسوية الطرق

صناعة القفازات من التريكو أو الكروشيه143006

صناعة القفازات وأغطية الرأس الخاصة بالرياضة تشمل قفاز المالكمة323007

صناعة القمصان141001

صناعة القمصان والبيجامات141003

صناعة القوابس الكهربائية273304

صناعة القوالب التي تتضمن قوالب الحروف وقوالب الصور وما الى ذلك181204

صناعة القيمر105013

صناعة الكابالت الكهربائية لأللياف الضوئية273102

صناعة الكابالت المعدنية259903

صناعة الكابالت من ألياف نسجية مزودة  بحلقات معدنية139402

صناعة الكاربراتيرات281114

صناعة الكاشي والخرسانة الحرارية239104

صناعة الكافيار102007

صناعة الكحوالت متعددة األيدروكسيد201113

صناعة الكرات329020

صناعة الكراسى الخشبية والبلتكانات الخشبية310004

202911
صناعة الكربون النشط والمواد المضافة فى زيوت التشحيم والعجالت المطاطية المحضرة والعوامل المساعدة 

ومنتجات كيميائيه أخرى مجهزة لالستخدام الصناعى

صناعة الكرينه139914

(البروجكتر )صناعة الكشافات الكهربائية 274008

صناعة الكنافة والقطايف النيئة107105

صناعة الالفتات من المعدن259922

صناعة الالكتوز سكر الحليب105002

صناعة الآللىء المشغولة أى التى جلخت إلزالة العيوب أو ثقبت أو نشرت321101

صناعة اللباد المشرب أو المغلى أو المغطى أو المرقق139906

صناعة اللبن  بأنواعه105010

صناعة اللدائن البالستيك فى أشكالها األولية201301

صناعة اللعب ذات العجالت عدا دراجات األطفال ذات العجلتين324002

صناعة اللعب واأللعاب المزودة   بجهاز تشغيل أو الغير مزودة  والتي تعد من نماذج التسلية324006

صناعة اللوازم المدرسية والمكتبية من الخشب162917

صناعة اللوحات الكهربائية المستخدمة لتسجيل نتائج المباريات279015

صناعة الماكينات الكاريوكية264021

صناعة المانيكان للخياطين329027

الخ.... صناعة المباني سابقه التجهييز من المعادن األسقف مكونات وفواصل 251105

صناعة المبيدات الزراعية202101

صناعة المتفجرات202902

صناعة المجاهير الميكروسكوبات غير البصرية265103

صناعة المجففات275005

303011
، احزمه الهبوط  ، وأسطح التحكم ،  األبواب ، صناعة المجموعات الرئيسية مثل أجسام الطائرات واألجنحة 

معدات اإلضاءة وما إلي ذلك

صناعة المجوهرات المقلدة321201

صناعة المجوهرات المقلدة التى تحتوى على أحجار مقلدة321203

صناعة المجوهرات المقلدة من الزجاج231014

صناعة المجوهرات من المعادن الثمينة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة أو من دمج كل منهما معا321103

صناعة المجوهرات من معادن عادية ومطلية بطالء المعادن الثمينة321202

صناعة المحاقن المزودة   بابر أو غير المزودة   بابر المستخدمة في العالج325009

صناعة المحاقن المزودة   بإبر أو الغير مزودة  بإبر المستخدمة فى العالج266012

صناعة المحركات البحرية281102
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صناعة المحركات البخارية281112

صناعة المحركات والمولدات الكهربائية متعددة االستخدامات271003

صناعة المحوالت الصلبة ، المقومات الكهربية ، خاليا الوقود279006

صناعة المحوالت الكهربائية من جميع األحجام واألنواع271004

صناعة المخلالت103010

صناعة المدافئ الكهربائية275018

صناعة المدافئ والطباخات غير الكهربائية275027

صناعة المذيبات201114

صناعة المذيبات والمخففات المركبة العضوية202206

صناعة المراوح الكهربائية275019

صناعة المربى والمرمالد والجيلي103004

سيارات النقل ومقطورات الجرارات والجرارات– الشاحنات  – صناعة المركبات التجارية  291003

صناعة المركبات الجانبية للدراجات النارية وأجزائها وتوابعها309104

صناعة المركبات الجوية ذات األجنحة الدوارة والمستعملة لجميع األغراض303006

صناعة المركبات الفضائية ومركبات إطالقها عدا مركبات اإلطالق العسكرية303005

صناعة المركبات المدرعه304004

صناعة المركبات المقطوره المخصصه لنقل األثاث وحامالت السيارات والمركبات المقطوره لحمل الذخيره292004

صناعة المركبات المقطوره المستعمله على الطرق وعلى السكك الحديديه292005

292003
صناعة المركبات ذات نصف المقطوره والمخصصه لتجرها المركبات ذات المحركات من نوع الكارفان 

والمستعمله للسكن أو اإلقامه أثناء التنقالت

تابع أنشطة صناعة منتجات غذائية أخرى- صناعة المركزات الصناعية 107917

صناعة المركزات من الفواكه والخضر الطازجة103018

صناعة المركمات الكهربائية وأجزائها272003

صناعة المزمار الناى322008

صناعة المزهريات  والشمعدانات والثريات  من المعدن259921

صناعة المزهريات الزجاجية231019

صناعة المساحيق والعجائن المستخدمة فى اللحام بالقصدير أو اللحام بالنحاس األصفر أو فى أنواع اللحام األخرى202909

صناعة المسامير القالووظ وصواميلها الخاصة باآلالت وأجزائها259902

صناعة المسامير بأنواعها عدا مسامير القالووظ259901

صناعة المسبوكات الصلب241004

صناعة المسبوكات من الحديد الزهر تشمل األدوات الصحية241010

صناعة المستجدات الورقيه170911

202912
صناعة المستحضرات المانعة لالرتطام ومستحضرات منع التجمد فى األلياف الهيدروليكيه لنقل الحركة 

والكواشف المركبة المستخدمة فى المختبرات وما إلى ذلك

صناعة المستلزمات المعدنية والعدد المستخدمة في التشييد والبناء259308

صناعة المسجالت السمعية وانظمه النسخ264013

صناعة المسلي الصناعي104010

صناعة المسوح الضوئية شامله مسوح باركود الضوئية262012

صناعة المشاجب الخشبية الشماعات162907

صناعة المشاعل ومشعالت اللهب أو االشارات المتوهجه202904

صناعة المشايات والدواسات139304

صناعة المشروبات الكحولية المقطرة110102

صناعة المشروبات المعالجة بخالصات أو أرواح الفواكه110402

صناعة المشغوالت الزجاجية وكرستال الثريات من الزجاج231012

صناعة المصابيح  اإلضاءة التى توقد بالغاز أو الكيروسين259924

صناعة المصابيح اإللكترونية التى تضىء بالتفريغ و غيرها من األجهزة الومضية عدا المصابيح الومضية267015

صناعة المصابيح القوسية274003

الخ....صناعة المصابيح الكهربائية الخاصة باألشعة فوق البنفسجية أو األشعة الحمراء والفلورسنت والنيون 274002

صناعة المصابيح الكهربائية ذات الشعيرات المعدنية274001

صناعة المصابيح المستخدمة فى التصوير الفوتوغرافى274005
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صناعة المصل الشرش طازج أو مركز أو مجفف105012

صناعة المطاحن281806

صناعة المطاط التركيبى201303

صناعة المطرزات والجاكار139209

صناعة المطروقات241005

صناعة المطهرات والمنتجات الكيميائية الزراعية األخرى غير المصنفه فى موضع آخر202104

صناعة المعاطف الواقية من المطر والمالبس الخارجية المانعة لنفاذ المياه141020

279025
صناعة المعدات الكهربائية الخاصة باإلنارة أو اإلشارة المستخدمة فى الدراجات ذات المحركات النارية 

والمركبات ذات المحركات

293009

لفائف إشعال ، محركات التدوير ،  صناعة المعدات الكهربائية للمركبات ذات المحركات مثل المولدات الكهربائية 

شمعات توهج ، أسالك إشعال ، انظمة االبواب و الشبابيك ذات القوى ، شمعات مشط بالشرر البوجيهات ، 

المحركة الكهربائية ، تجميع أجهزة القياسات محددات

302014
صناعة المعدات الميكانيكية الكهربائية للسيطره لإلشاره ولالمان ولتنظيم حركه المرور للسكك الحديديه والترام أو 

الطرق البريه أو الطرق المائية الداخلية أو أماكن وقوف المركبات أو المواني أو المطارات الخ

صناعة المعدات اليدوية والمسدسات الخاصة برش السوائل او المساحيق عدا االت الرش المستخدمة في الزراعة281907

صناعة المعكرونة بأنواعها107401

صناعة المعوجات والبواتق وكاتمات الصوت وفوهات العوادم المداخن واألنابيب239105

صناعة المغناطيس الكهربائى279013

279027
صناعة المغناطيسية الكهربائية المستخدمة فى حوامل المثاقب أو المعشقات أو الفرامل أو قارنات الحركة أو 

قاطرات أو رؤوس الروافع ذات المغناطيسية الكهربائية

صناعة المفاعالت النووية المستخدمة في جميع األغراض مفاعل نووي251301

صناعة المفرقعات202901

صناعة المقاشط281809

صناعة المقاعد من الجلد أو بدائله151205

صناعة المقاومات االلكترونيه261009

صناعة المقاومات المتغيرة ومقاييس فرق الجهد عدا المقاومات الحرارية261008

صناعة المقصات والجزازات والقواطع الدقيقة281810

صناعة المقطورات المركبه على هياكل شاصي ذات المحركات292001

صناعة المكانس الكهربائية275007

282214
صناعة المكانس المستخدمة في صناعة الواح الخشب الحبيبي او الواح البناء الليفية من الخشب او المواد الخشبية 

االخري واآلالت االخرى

صناعة المكانس والفراجين وأجزائها بما فيها اآللية329011

صناعة المكاوى الكهربائية275017

صناعة المكثفات الكهربائية الثابتة أو المتغيرة أو القابلة للتعديل261007

صناعة المكثفات الكهربية ، المقومات المكثفات وعوامل تسريع مماثلة279012

صناعة المكونات االساسية لثالجات العرض والبيع تشمل الضواغط والمكثفات المركبة على قاعدة مشتركة281904

صناعة المكونات اإللكترونية المصنفات ، الحلزونات ، المحوالت261016

281204
صناعة المكونات الهيدروليكية والهوائية شاملة المضخات الهيدروليكية والمحركات الهيدروليكية واالسطوانات 

الهيدروليكية والهوائية

صناعة المالبس الخارجية األخرى للرجال141007

صناعة المالبس الخارجية المصنرة من الخيوط143002

صناعة المالبس الخارجية لألطفال141010

صناعة المالبس الخارجية للنساء141009

صناعة المالبس الداخلية المصنرة من الخيوط143001

صناعة المالبس الداخلية لألطفال141012

صناعة المالبس الداخلية للرجال141008

صناعة المالبس الداخلية للنساء141011

صناعة المالبس الرياضية141014

صناعة المالبس من الجلود141025

صناعة المالعق بأنواعها والمقاشط والمالقط259303

صناعة الملفات الكهربائية273302
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صناعة الملفات اللولبيه ، المفاتيح الكهربية ومحوالت الطاقة لألجهزة الكهربية261018

صناعة المناخل اليدوية والغرابيل329026

صناعة المناديل غير الورقية141021

صناعة المنازل الخشبية سابقه التجهيز وأجزائها وصناعة الكبائن الخشبية162203

صناعة المنازل المتنقلة من الخشب162207

صناعة المناشف الصحية وفوط حفاضات األطفال وبطانات فوط األطفال170908

صناعة المنافض والمماسح بما فيها المصنوعة من الريش329012

صناعة المنتجات األسمنتية والخرسانية وتشمل صناعة األلواح واألطر البانوهات واألثاث239503

صناعة المنتجات الخزفية التى تحتوى على الماجنسيت أو الدولوميت أو الكروميت239108

صناعة المنتجات الخزفية التى يمكنها تحمل الحرارة العالية التى توجد فى العمليات الميتالورجية239102

239101
صناعة المنتجات الخزفية العازلة للحرارة الناتجة من تشكيل المساحيق الترابية الطمى ، الطفل التى تحتوى على 

السليكون بعد حرقها

صناعة المنتجات الخزفية والبورسلين أو الفخارية239302

صناعة المنتجات الصحية المطلية بالمينا أو غير مطلية أو مطلية بمعدن أخركالنيكل259914

صناعة المنتجات الصحية أو الصيدالنية من المطاط221906

صناعة المنتجات الفخارية للبناء والتشييد مثل القرميد والمواسير239205

صناعة المنتجات الفنية الفازات للزينة والتماثيل من الخزف أو الفرفوري239304

202913
صناعة المنتجات الفوتوكيميائيه مثل الشرائح الفوتوغرافية واألفالم والورق الحساس وغير ذلك من المنتجات غير 

المكشوفة والمستحضرات الكيميائية لالستخدامات الفوتوغرافية

صناعة المنتجات الكيميائية المتطايرة201123

222001
صناعة المنتجات اللدائنيه مثل األلواح والصفائح واألغشية والرقائق واألشرطة واألدوات الصحية بما فيها 

أحواض الغسيل وأحواض االستحمام وأحواض دورات المياه وأحواض شطف المراحيض السيفون وما إلى ذلك

صناعة المنتجات المطاطية المبركنة أو شبه المبركنة أو الصلدة221902

صناعة المنتجات المطاطية شبه تامة أو التامة التجهيز221901

صناعة المنسوجات المشمعة139210

صناعة المنشار الدائرى281801

صناعة المنظفات الصناعية202302

(زفت )صناعة المواد األسفلتيه كماده عازله لألسقف وأعمال البناء 192009

صناعة المواد العطرية االصطناعية201122

صناعة المواد الكيميائية الالزمة لالنشطار واإللتحام الذرى ومنتجاتها201138

صناعة المـواد الكيميائية المساعدة على البلل واالستحالب والنفاذ ومواد التنشيه202916

210007
صناعة المواد الكيميائية المستخدمة فى صناعة المستحضرات الصيدالنية صناعة المضادات الحيوية والمنتجات 

الهرمونيه والفيتامينات األساسية وغيرها

202205
صناعة المواد الالصقة أو مركبات الجلفنة أو المستحضرات غير الحرارية المماثلة المستخدمة فى الحشو أو 

تسويه السطوح

صناعة المواد المستخدمة فى التنظيف الحامضي ألسطح المعادن202910

صناعة الموازين الحساسه265101

صناعة الموازين باختالف اشكالها واستخداماتها281901

صناعة الموازين ذات اللوحات الحسابية281902

صناعة المواسير الزهر ذات الضغط العالي ولوازمها241009

صناعة المواسير الصلب المسحوبة ولوازمها241008

صناعة المواسير الصلب الملحومة ولوازمها241007

صناعة المواقد المستخدمة في معامل األسنان325026

صناعة الموصالت الكهربائية المعزولة سواء كانت مزودة  بأطراف توصيل أم ال273309

صناعة الموكيت139306

صناعة المولت110301

281914
صناعة المولدات والمحركات الكهربائية وصناعة المراوح الكهربائية لالستعماالت المختلفة في الصناعة عدا 

المنزلية

صناعة المياه الغازية المرطبه110401

صناعة الميكروفونات264019

صناعة النبيذ110201
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صناعة النبيذ الفوار110202

صناعة النبيذ من عصير العنب المركز110203

صناعة النشا من األرز والذرة والبطاطا وغيرها106201

صناعة النشادر201107

صناعة النظارات الشمسية و النظارات الواقية و النظارات المصححة267008

صناعة النعال أو الكعب من الجلد أو بدائله152008

صناعة النياشين والميداليات والشارات321109

صناعة الهواتف الخلوية263014

صناعة الهواتف الالسلكية263007

الخ..... صناعة الهياكل الصناعية المعدنية هياكل األفران ، معدات الرفع والمعالجة 251104

صناعة الواح من األحجار والجرافيت والبالطات المستخدمة فى الرصف أو األفران والمكعبات الخزفية239207

صناعة الواقيات المطاطية221913

صناعة الواقيات من الفلين162914

صناعة الوجبات  المعدة  األخرى من اللحوم والدواجن107503

صناعة الوجبات  المعدة  والمحفوظة والمطبوخة107502

صناعة الوجبات من الخضروات البقولية المجففه106107

262017
صناعة الوحدات المغناطيسية أو الضوئية للقراءة ووحدات نسخ البيانات وفك الرموز واعطاء النتائج بصورة 

واضحة

صناعة الورق الشفاف وغيره من الورق المصقول والورق المصقول الشفاف والورق نصف الشفاف170110

170906
صناعة الورق الصحي ورق التواليت والمناديل والمناشف وفوط المائدة وأنواع أخرى من المنتجات الورقية 

المقولبه المستعملة في األغراض الشخصية

صناعة الورق المضغوط المستخدم فى البناء170113

صناعة الورق المقوى متعدد الطبقات الكرتون170111

صناعة الورق المنتج يدويا170115

صناعة الورق غير المطلى آليا أو الورق المقوى فى شكل لفات أو رقائق170103

صناعة الورق والورق المقوى الكرتون المموج170201

صناعة الوسائد والمخدات واأللحفه139217

صناعة الوسائط المغناطيسية التسجيل الصوتى268002

صناعة الوسائط غير المسجلة المحضرة لتسجيل الصوت أو التسجيل المماثل أخرى202915

صناعة الوصالت الصناعية للجسم266023

صناعة الوصالت الصناعية للجسم325021

صناعة اليايات اللولبية والصفائح الزمبركية والقضيبية259909

 ومركباته أو معلقات أو مخاليط هذه المركبات35صناعة اليورانيوم المنزوع منه النظير يو 242028

صناعة انظمه التحدث264015

صناعة انواع البروتينات108006

صناعة اوراق الذهب والمعادن الثمينة242004

صناعة آالت اخري تستخدم في معالجة الخشب او الفلين282215

صناعة آالت البثق والقولبة وآالت تجديد اإلطارات الهوائية282902

صناعة آالت التجفيف للمالبس بالطرد المركزي282917

صناعة آالت التصنير التريكو المسطح أو الدائري282609

صناعة آالت التنظيف على الجاف282618

صناعة آالت الرفع والمناولة والمصممة خصيصا الستخدامها تحت األرض في المناجم مثل النقاالت282401

صناعة آالت الطباعة واآلالت المساعدة المستخدمة في الطباعة282913

صناعة آالت الغسيل والتجفيف التي تستخدم في المغاسل282617

282906
صناعة آالت القطع أو الطحن أو الجرش التي تستخدم لتحضير الخشب أو الخيرزان أو الصلف أو القش ونفايات 

الورق وما الى ذلك

صناعة آالت الكي بما في ذلك مكابس الصهر282616

صناعة آالت النسخ علي األستنسل أو آالت األستنساخ بالجيالتين هيكتوجراف281701

صناعة آالت النسيج األنوال بما فيها األنوال اليدوية282608

صناعة آالت النفخ بما فيها آالت النفخ الخشبية والنحاسية322005

صناعة آالت أو أجهزة مساعده لآلالت المذكورة في هذا الفصل تشمل حوامل ومناصب بكرات اللف282611

صناعة آالت إنتاج الدقيق والجريش282503
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صناعة آالت إنتاج الزجاج أو األوعية أو األلياف أو الخيوط الزجاجية أو تشغيلها علي الساخن282919

صناعة آالت إنتاج وتجهيز اللباد أو المواد غير المنسوجة بما في ذلك آالت صنع القبعات من اللباد282622

صناعة آالت بري األقالم281717

صناعة آالت تثقيب األوراق281718

صناعة آالت تجليد األسرة الطبية282923

صناعة آالت تجليد الكتب بما فيها آالت خياطة الكتب وآالت تجميع الورق وآالت ترقيم الصفحات282914

صناعة آالت تجميع المصابيح الكهربائيه أو اإللكترونيه أو الصمامات أو البصالت داخل األغلفه الزجاجيه282918

صناعة آالت تجهيز البيانات آليا من النوع الرقمي أو التناظري أو المختلط262014

صناعة آالت تجهيز الكلمات281708

282602
صناعة آالت تحضير األلياف النسيجية المستخدمة في الغزل والتي تستخدم في تحضير األلياف التي تستخدم 

كحشو أو صناعة اللباد أو قطن

صناعة آالت تحضير خيوط الغزل النسيجي الستخدامها في األنوال أو التريكو وآالت الحل واللف وما إليها282607

صناعة آالت تحضير وخلط الدخان والتبغ أو صناعة السجاير أو تبغ الغليون أو تبغ المضغة أو النشوق282510

صناعة آالت تحضير ودباغه وشغل الصالل أو الجلود المدبوغة بما فيها آالت نزع الشعر وآالت نزع اللحم282623

صناعة آالت تدبيس األوراق281719

صناعة آالت تصنيف وعد ولف النقود المعدنية281714

صناعة آالت تعبئة الظروف وحرز البريد281716

صناعة آالت تقشير األرز تبيضه أو آالت نزع أغلفة حبوب البازالء وما إلى ذلك282504

صناعة آالت تنظيف الصوف وندفه وتمشيطه وبرمه282605

صناعة آالت حاسبة ذات ذاكرة محدودة لها قدرة على تصحيح النصوص وإعادة طبعها أوتوماتيكيا281706

صناعة آالت حلج القطن282603

صناعة آالت ختم الطوابع281712

صناعة آالت سبك وصب حروف الطباعة282909

صناعة آالت صرف التذاكر281713

صناعة آالت صف حروف الطباعة282910

صناعة آالت صناعة الحلوي والشيكوالته أو الكاكاو282511

صناعة آالت صناعة السكر وصناعة الكحول والخل282512

282912

صناعة آالت صناعة الورق المقوى المستخدم في الرسوم البارزة واألكليشيهات وألواح الدمس باألحماض 

واألسطوانات وغيرها مما تستخدم في عمليه الطباعة بما فيها أحبار الطباعة الليثوغرافيا واألسطوانات المعدنية 

المصقولة وألواح الطبع الرئيسية المصنوعة من المعادن أو اللدا

صناعة آالت صناعة خيوط الغزل المزوية282606

صناعة آالت صناعة عجينه الورق والورق ومنتجاتة ومقاساته المختلفة282905

صناعة آالت صنع الشباك المعقدة والتل والمسننات الدانتيل282610

صناعة آالت صنع وضبط اتزان اإلطارات ومعدات االتزان ماعدا العجل282921

صناعة آالت طباعة أو فست من الطراز المكتبي الذي يتم تزويدها بالصحائف281703

صناعة آالت طبع العناوين281702

282613
صناعة آالت غسل أو قصر أو صباغه أو تهذيب أو تجهيز أو تغطيه أو تشريب الغزل النسيجي أو األلياف أو 

األصناف النسيجية المصنوعة

صناعة آالت فرد وتحميل الباالت282604

صناعة آالت فرش االسفلت الكونكريتي  وكذلك آالت تشكيل سطح الخرسانة ومعدات بناء الطرق282408

صناعة آالت كاتبة أوتوماتيكية التي يتم تزويدها بأشرطة مثقبة281705

صناعة آالت كاتبة يدوية أو كهربائية281704

صناعة آالت لبثق أو سحب أو نسج أو قطع مواد نسيجيه صناعية من ألياف أو مواد غزل282901

صناعة آالت لصناعة األحذية أو إصالحها أو األصناف الجلدية األخرى282624

صناعة آالت لصناعة المطاط أو اللدائن الصناعية البالستيك282903

282908
صناعة آالت لصناعة المنتجات الورقية كاألكياس واألظرف والعلب والصناديق من الكرتون وورق اللف 

الخ.... والورق المسطر

صناعة آالت لف األقمشة النسيجية وحلها أو طيها أو قصها مستقيما أو مسننا282615

صناعة آالت للتجهيز النهائي للورق والورق المقَّوي282907

282614
صناعة آالت لوضع المعاجين على القماش األساسي أو غيره من الحوامل المستعملة في صنع مشمعات 

األرضيات أو ما شابه ذلك

صناعة آالت معالجة األغذيه والمشروبات بالتسخين بالكهرباء282507
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282403
صناعة آالت معالجة المعادن بالفرز أو الغربله أو الفصل أو الغسل أو السحق أو الطحن أو الخلط أو العجن بما 

في ذلك خالطات األسمنت والخالطات التي تعمل بمحرك وآالت القولبه والطرد الخ

صناعة آالت موسيقية تعمل بالقرع واآلالت اإليقاعية مثل الدفوف والزيلفون والصنج وماإلى ذلك322006

صناعة آالت نقل األتربة في التشييد والتعدين وآالت تمهيد الطرق والتسوية والقشط وآالت الرص الخ282406

صناعة آالت وأجهزة لفصل النظائر المشعة282920

282509
صناعة آالت ومعدات استخالص أو تحضير الشحوم أو الزيوت الحيوانية أو النباتية تشمل آالت هدرجه الزيوت 

والدهون

صناعة آالت ومعدات المعاصر والمهارس المستخدمة في صناعة النبيذ أو عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة282505

صناعة آالت ومعدات إعداد وتجهيز الفواكه والجوزيات والخضر282515

صناعة آالت ومعدات تجهيز األسماك أو المحاريات وغيرها من األجهزة البحرية282516

صناعة آالت ومعدات تجهيز اللحوم أو الدواجن282514

صناعة آالت ومعدات تجهيز وطحن الحبوب282502

صناعة آالت ومعدات صناعة الخمور282513

صناعة آلة اإلنسان اآللي المستخدمة في األغراض المختلفة282924

صناعة آليات تغيير المكوك282612

صناعة أبدان مركبات الركاب والشاحنات من الصلب والخشب292002

صناعة أجزاء األحذيه من اللدائن222007

صناعة أجزاء اإلطارات مثل أشرطة االطارات أو قالبات اإلطارات أو فتائل اإلطارات القابلة للتبديل221103

265203
– المينا     – االحجار   - صناعة أجزاء الساعات بأنواعها بما فيها عدد الحركة لجميع أنواع الساعات النوابض 

العقارب و غير ذلك من االجزاء

صناعة أجزاء المحركات اإللكترونية الكهربائية279030

صناعة أجزاء المركبات الجوية والفضائية والمناطيد والبالونات وأجزاء مركبات اإلطالق303009

صناعة أجزاء المركبات المقطوره ونصف المتطوره292006

صناعة أجزاء متخصصة من قاطرات السكك الحديد أو الترام أو من معدات ها التي تسير علي الخطوط الحديدية302012

صناعة أجزاء من المجوهرات أو المصوغات321106

صناعة أجزاء وتوابع الدراجات بأنواعها بما فيها السروج309203

صناعة أجزاء وتوابع المركبات ذات المحركات293001

المصدات، األبواب ، الحقائب الهوائية  ، احزمه األمان ، صناعة أجزاء وتوابع أبدان المركبات ذات المحركات  293007

282216
صناعة أجزاء ولوازم العدد اآللية المصنفه في هذا الفصل وحوامل الشغل الظروف وصفائح االستناد ورؤوس 

التقسيم وملحقات خاصة بالعدد اآللية

322010
صناعة أجزاء ولوازم لآلالت الموسيقية بما فيها أجهزة ضبط اإليقاع مترونوم وشوكات الضبط وأنابيب ضبط 

درجة النفخ واألوتار واألقراص واللفائف لآلالت الميكانيكية

صناعة أجهزة االتصال باألقمار الصناعيه263022

صناعة أجهزة االستقبال التليفزيوني واالذاعي263011

صناعة أجهزة االستقبال التليفزيوني واإلذاعي264006

صناعة أجهزة األشعة تحت الحمراء مثل جهاز التحكم عن بعد263021

263016
صناعة أجهزة اإلتصاالت الرقميه واألجهزه الناقله للبيانات من أجهزة الشبكات مثل الموجهات ، المنافذ ، 

المسارات

صناعة أجهزة اإلرسال التليفزيونى واإلذاعى263002

صناعة أجهزة اإلرسال واإلستقبال الهوائية263010

صناعة أجهزة البث اإلذاعى بواسطة موجات كهرومغناطيسية دون أى اتصال سلكى263001

PBXصناعة أجهزة التبادل للفروع الخاصة 263008

صناعة أجهزة التحاليل بأنواعها265117

صناعة أجهزة التحويل للمكاتب المركزية263006

صناعة أجهزة الترقيم263012

صناعة أجهزة التسجيل المرئية الفيديو264008

صناعة أجهزة التسجيل سواء كانت للتسجيل أو إعادة عرض التسجيل264007

صناعة أجهزة التسجيل مثل أجهزة إعادة اإلنتاج ومحوالت ومستقبالت اللمس وكاميرات الفيديو التجارية263023

صناعة أجهزة التسخين الفورى للمياه المجمعة سخانات كهربائية275013

صناعة أجهزة التصوير التليفزيوني263005
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267013
صناعة أجهزة التصوير الفوتوغرافية المستخدمة فى التقاط الصور الساكنة أو أجهزة التصوير السينمائى و الفيديو 

وأجهزة التصوير تحت الماء أو التصوير الجوى و االفالم المجهرية الميكروفيش

صناعة أجهزة التعشيق الكهرومغنا طيسية293010

صناعة أجهزة التعقيم266017

صناعة أجهزة التعقيم الطبية والجراحية325015

صناعة أجهزة التلغراف263004

صناعة أجهزة التليفون263003

صناعة أجهزة التليفون المحمول263015

صناعة أجهزة التنبيه الكهربائية المستخدمة فى األغراض المختلفة صفارات اإلنذار279014

صناعة أجهزة الثريا263013

صناعة أجهزة الرادار و أجهزة التحكم الالسلكى عن بعد265110

صناعة أجهزة العرض السينمائى بما فى ذلك األجهزة المشتملة على أجهزة لعرض التسجيالت الصوتية267014

صناعة أجهزة الفحص المختلفة265115

صناعة أجهزة الكرامفون264002

صناعة أجهزة المطابخ الكهربائية أفران كهربائية275020

صناعة أجهزة المناظير الطبية266006

صناعة أجهزة المودمات ومعدات النقل263017

صناعة أجهزة الناسخ الضوئى266005

262015
صناعة أجهزة النظم الرقمية والتي تتكون كل منها من وحدة تجهيز مركزية ووحدة مدخالت ووحدة مخرجات 

ووحدة نظم المخرجات ووحدة النظم المساعدة ووحدات قراءة األشرطة المثقبة ووحدات رسم المنحنيات البيانية

صناعة أجهزة الهاتف والفاكسات شامله آلة تلقى المكالمات التليفونية وتسجيلها263009

صناعة أجهزة الهبوط من الطائرات بما في ذلك عوامات الطائرات المائية303007

267012
صناعة أجهزة أشعة الليزر عدا أقطاب الليزر الثنائية عدسات ومكبرات يدوية ، مرايا زجاجية مركبة مشغولة 

بصريا ، و عيون سحرية لالبواب

صناعة أجهزة إسقاط أشكال الدوائر اإللكترونية على مواد حساسة موصلة و شاشات للعرض267016

صناعة أجهزة إعداد األغذية275009

صناعة أجهزة تجديد الهواء275012

صناعة أجهزة تسجيل الصوت على شرائط264001

صناعة أجهزة تصوير الرنين المغناطيسى266001

صناعة أجهزة تقويم االعضاء بأنواعها المختلفة266019

صناعة أجهزة تقويم األعضاء بأنواعها المختلفة325017

صناعة أجهزة تلبس أو تحمل أو تزرع بالجسم تساعد علي السمع أو تنظيم ضربات القلب325019

صناعة أجهزة تلبس أو تحمل أو تزرع بالجسم و تساعد على السمع أوتنظيم ضربات القلب266021

صناعة أجهزة توربينات مراجل أو محركات ثابتة تعمل بالبخار ذات مراجل تشكل جزءا ال يتجزا منها281113

صناعة أجهزة جبائر كسور العظام266020

صناعة أجهزة جبائر كسور العظام325018

صناعة أجهزة شحن البطاريات271005

صناعة أجهزة ضبط محركات المركبات265107

صناعة أجهزة غير كهربائية لتسخين المياه275030

صناعة أجهزة فتح وغلق األبواب الكترونيا279002

صناعة أجهزة فوق سمعية طبية266002

265104
صناعة أجهزة قياس مقادير الكهرباء مثل مكشفات الذبذبات أدوات التحقق من التيار الراسيلوسكوبات ومحلالت 

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

صناعة أجهزة كشف االشعاعات و عدادات قياسها265105

صناعة أجهزة كشف األلغام وتفجيرها279029

صناعة أجهزة كشف الكذب265116

صناعة أجهزة لعمل القهوة والشاي275023

صناعة أجهزة للعالج االلى و أجهزة التدليك266013

صناعة أجهزة للعالج اآللى وأجهزة التدليك325011

صناعة أجهزة محمصات الخبز توستر275022

صناعة أجهزة مكبرات الصوت والسماعات264005
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صناعة أجهزة مولدات المحركات األساسية ما عدا أجهزة مولدات التوربينات271010

صناعة أجهزة نسخ تصويري تحتوي على نظام مرئي وأجهزة نسخ حراري281709

267011
صناعة أجهزة و أدوات بصرية أخرى مثل المناظير المستخدمة فى تحديد االهداف التى تركب على االسلحة و 

االالت أو األجهزة

266004
صناعة أجهزة و معدات تقوم على استخدام االشعة بأنواعها مثل اشعة بيتا و جاما و االشعة السينية و اشعة الليزر 

الطبية سواء كانت مخصصة لعالج االنسان أو الحيوان

صناعة أجهزة ومعدات تقوم علي استخدام األشعة بأنوعها سواء كانت مخصصة لعالج اإلنسان أو الحيوان325010

صناعة أحبار الطباعة202207

صناعة أحبار الكتابة والرسم202914

صناعة أحذية من مواد نسجية141023

صناعة أحذية وألواح التزلج المائيه والرياضيه323004

صناعة أحزمة المالبس141022

صناعة أحماض االستيلين واألوكسيستلين210009

صناعة أختام أو أختام مؤرخه أو أختام عداده329015

كرة الطاولة الخ– كرة السلة  – صناعة أدوات األلعاب الرياضية أو الرياضة البدنية مثل كرة القدم  323003

324004
صناعة أدوات العاب التسلية مثل الطاولة أو األلعاب التي تمارس في المحال العامة كالمقاهي ومناضد اللعب 

الخاصة بأندية القمار وأدوات لعب البينج بونج والبلياردو

صناعة أدوات القطع المستخدمة في األعمال المنزلية السكاكين ونصالها والسواطير والمقصات بأنواعها259301

صناعة أدوات المائدة من الخزف الفرفوري239303

صناعة أدوات المائدة وأدوات المطبخ وأدوات الزينة من اللدائن222003

267009
صناعة أدوات بصرية مثل المناظير ذات العدستين و ذات العدسة الواحدة و غيرها من التليسكوبات البصرية و 

ملحقاتها و أدوات فلكية بصرية

صناعة أدوات تثبيت خطوط السكك الحديدية والترام ولوزامها259908

265102
صناعة أدوات للرسم أو التخطيط أو الحساب الرياضى تشمل أدوات قياس الطول المستعملة يدويا مثل 

المكرومترات وأجهزة تحديد القياس

265113

صناعة أدوات و أجهزة التحاليل الفيزيائية الكيمائية مثل مقاييس االستقطاب بوالريمتر ومقاييس انكسار االشعة 

فراكتومتر ومقاييس الشدة اللونية و جهاز اورمات و مقاييس درجة تركيز ايونات الهيدروجين و مقاييس اللزوجة 

و أدوات الضغط السطحىوما إلى ذلك آالت السيطرة على ال

265108
صناعة أدوات و أجهزة الضغط أو التحكم االلى مثل الترموستات وأجهزة التحكم فى الضغط و أجهزة ضغط 

القوى و ضبط الرطوبة

صناعة أدوات و أجهزة تستخدم فى رسم القلب266011

صناعة أدوات و أجهزة مستخدمة فى الطب و الجراحة علميا ونظريا266007

صناعة أدوات و أجهزة مستخدمة فى طب االسنان266008

صناعة أدوات وأجهزة التشخيص الكهربائية266010

صناعة أدوات وأجهزة التشخيص الكهربائية325007

صناعة أدوات وأجهزة تستخدم في رسم القلب325008

265114
صناعة أدوات وأجهزة لقياس التدقق أو االرتفاع أو الضغط أو غيرذلك من المتغيرات فى السوائل أو الغازات 

مثل مقاييس الضغط المانومتر

صناعة أدوات وأجهزة مستخدمة فى الطب البيطرى266009

267017
صناعة أدوات وأجهزة مستخدمة فى طب العيون مثل أجهزة اختبار النظر و األدوات البصرية مثل المرايا و 

العاكسات و المناظير الداخلية

صناعة أدوات وأجهزة مستخدمة في الطب البيطري325006

صناعة أدوات وأجهزة مستخدمة في الطب والجراحة علمياونظريا325001

صناعة أدوات وأجهزة مستخدمة في طب األسنان325005

325002
صناعة أدوات وأجهزة مستخدمة في طب العيون بما في ذلك أجهزة اختبار النظر واألدوات البصرية مثل المرايا 

والعاكسات والمناظير الداخلية

صناعة أدوات ولوازم الفنانين صناعة أدوات للرسم والدهان329007

صناعة أراجيح دوارة واراجيح ومنصات العاب للرماية وغيرها من العاب التسلية المتنقلة329018

صناعة أربطة العنق141031

(السبرنك)صناعة أسرة المستشفيات ذات المحرك الزنبركى 325024

صناعة أسفلت الرصف القير191003

صناعة أسالك األلياف الضوئية الخاصة بنقل البيانات واإلرسال عبر اإلنترنت273101
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صناعة أسالك المعدات واألسالك الممتدة ومجموعات األسالك الكهربائية األخرى العازلة والموصلة279009

صناعة أسياخ اللحام259920

صناعة أشرطة الفيديو268003

صناعة أشرطة الكاسيت المغناطيسية الفارغة268004

صناعة أشرطه اآللة الكاتبة329004

222005
اللوازم ، صناعة أصناف أخرى مثل أغطية الرأس وتجهيزات منع التسرب وأجزاء المصابيح ولوازم اإلضاءة 

المكتبية أو المدرسية من اللدائن

صناعة أصناف تقنية أو أصناف للمختبرات من المعادن الثمينة عدا اآلالت أو أجزائها321107

صناعة أصناف مصنوعة من معادن ثمينة مثل أدوات المائدة  الخ321104

صناعة أصناف من خيوط وأنسجة ألغطية الراس واألحذية أو الحبال أو الخيوط السميكة أو الورق أو اللباد239904

صناعة أطباق األسماك المجمدة107504

صناعة أطباق األسماك المجهزة107505

صناعة أطباق اللحوم أو الدواجن الطازجة والمجمدة107501

صناعة أطر نظارات وأطر مجهزة بعدسات سواء كانت العدسات مشغولة أو غير مشغولة بصريًا267007

(كورن فليكس  )صناعة أطعمة اإلفطار جعل الحبوب على شكل رقائق وتلميعها 106105

صناعة أظرف الخطابات بأحجامها المختلفة170903

صناعة أعالف الماشية ، وتشمل طحن وجرش الكسب عدا صناعة ألواح الكسب108001

108002
صناعة أعالف محضرة مكونه من خليط محضر بمعالجة خاصة ومعلبه للقطط والكالب والسمك وغيرها من 

الحيوانات األليفة

صناعة أعمدة اإلنارة فى الشوارع259925

107908
صناعة أغذية األطفال الرضع  أو أغذية المرضي والتي تحتوي على عناصر متجانسة من بينها خالصات اللحم 

أو السمك أو الفاكهة أو الخضروات أو الحليب أو المولت الشعير النشط

صناعة أغطية األرضيات مشمع األرضيات221907

صناعة أغطية األرضيات من الفينيل واللينوليوم222006

صناعة أغطية األرضيات من قصاصات القماش139305

صناعة أغطية السيارات واآلالت واألثاث من المنسوجات139212

صناعة أغطيه الرأس من المطاط221915

صناعة أفران الميكرويف275021

صناعة أقطاب الجرافيت الكهربائية والكربون والموصالت ومنتجات الكربون والجرافيت الكهربائية279010

صناعة أقالم الحبر والجاف329001

صناعة أقالم الرصاص ورصاص األقالم وما يماثلها329002

صناعة أقمشة البلوزات أو السترات139103

صناعة أقمشة مغطاة بالصمغ أو بمواد نشوية139911

صناعة أقنعه الغاز329037

صناعة أكياس من القماش139205

صناعة أالت وأجهزة الختبار الخواص الفيزيائية للمواد265112

صناعة ألواح التسخين الكهربائية275024

صناعة ألواح الخشب الحبيبي المضغوط162103

صناعة ألواح الكسب أو كسب الزيوت ال يشمل الطحن والجرش104011

صناعة ألياف بصرية وكابالت من االلياف البصرية غير المغلفة على نحو فردى267005

صناعة أمبوالت أو أقراص أو كبسوالت أو مراهم أو مساحيق أو محاليل طبية210005

صناعة أمشاط كهربائية لتصفيف الشعر275016

صناعة أنسجة شفافة لنقل الرسوم وأنسجة محضرة الستخدام الرسامين139910

سكر نخيل– سكر محول  - صناعة أنواع أخرى من السكر سكر قند 107204

صناعة أنواع من األسفلت لألرضيات مثل زفت الفحم القارى239907

صناعة أوراق اللعب واأللعاب من الورق والورق المقوى324008

صناعة أوعية التغليف األخرى بما في ذلك علب حفظ الملفات الكالسيرات وأغلفة األسطوانات من الورق170205

صناعة إطارات الوسائد المطاطية المملوءة بالهواء221102

صناعة إعادة تصنيع المحركات  للمركبات بأنواعها291008

صناعة بدائل البن التي تحتوي على نسبة من البن107904

صناعة بدائل اللبن لرضاعه صغار العجول108004

صناعة بطاريات الليثيوم272005
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صناعة بطاقات الرسائل والبطاقات البريدية غير المصورة170904

مودي– شبكه    – أجهزة سيطره    – فيديو    – صناعة بطاقات الوصل صوت    261019

صناعة بطاقات الستخدامها فى ماكينات الجاكار170910

صناعة بكر الخيط الخشبية162910

صناعة بكرات الكابالت من الخشب162303

صناعة بكرات واالت رفع وروافع ذات ترس وروافع السيارات ونش281603

صناعة بلورات كهربائية إجهادية مركبه261004

صناعة بليت حديد241016

صناعة بنطلونات رجالية141005

صناعة تبغ السجاير120005

صناعة تجميع االدراجات النارية بأنواعها309102

صناعة تجميع الدراجات بأنواعها309202

صناعة تجميع السيارات بمختلف أنواعها291001

صناعة تجميع الطائرات بأنواعها المختلفة303002

صناعة تجهيزات شبه موصله ، حساسه الضوء261003

صناعة تكتيل النفط192011

صناعة تكتيل فحم الكوك191005

صناعة توبس الصوف 131114

صناعة توربينات تعمل بالبخار281106

صناعة توربينات تعمل بالرياح281108

صناعة توربينات هيدروليكية والسواقى واجزاء المنظمات281107

صناعة ثالجات العرض او ثالجات البيع للتجميد والتبريد تشمل الديب فريزر باشكالها المختلفة281903

صناعة جبس البطاطا103013

صناعة جرارات مد السكك الحديد والجرارات المستخدمة في التشييد والتعدين282404

صناعة جريشات محضرة من الخضراوات103011

صناعة جلود الطيور وأجزاء أخرى بريشها وزغبها والزهور الصناعية329022

صناعة جميع أنواع كماليات الفارة وذراع القيامة وأجهزة تحديد موضع العالمات على الشاشة262010

صناعة جوارب141018

صناعة حافظات النقود واألكياس من الجلد أو بدائله151203

صناعة حامض الخليك201104

صناعة حامض الفسفوريك201105

صناعة حامض الكاربونيك201103

صناعة حامض الكبريتيك201101

صناعة حامض النتريك201204

صناعة حامض الهيدروكلوريك201102

صناعة حامالت اللمبات273301

صناعة حروف الطباعة من الخشب أو المعادن أو اللدائن الصناعية282911

صناعة حشايا األسرة المائية من المطاط أو القابله للنفخ221916

صناعة حفارات دوارة او صدم مصدات دوراه282212

صناعة حقائب اليد للسيدات من الجلد أو بدائله151202

صناعة حقائب من الجلد أو بدائله عدا حقائب اليد للسيدات151201

صناعة حنفيات ومحابس لالدوات الصحية281305

صناعة حنفيات ومحابس للتسخين281306

صناعة حنفيات ومحابس وصمامات وما يماثلها من األجهزة واالنابيب281303

صناعة حواجز الغرف المعدنية لملحقات األرضيات251106

صناعة حواجز او محففات الصدمات281804

صناعة خادم االحاسبات اآللية262011

صناعة خام الورق الذى يصنع منه الفوط والمناديل وورق الوجه وما إلى ذلك170107

صناعة خراطيم وأنابيب نسجية سواء كانت مبطنة أو مقواه أو مزوده بمواد أخرى139913

صناعة خردوات وحليات األزياء329029

صناعة خرطوش الصيد202903

صناعة خزانات الوقود والقمرات الكبائن وما إلي ذلك303008
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صناعة خالصات وأرواح مركزات بن ومستحضرات أساسها هذه المنتجات107905

صناعة خليط أو توليفه من النبيذ110205

صناعة خيوط الجراحة من أمعاء الحيوان329006

صناعة خيوط الحرير االصطناعي203002

صناعة خيوط الحياكة131113

صناعة خيوط وأنسجة من األسبستوس منسوجة أو محاكة239903

صناعة دبابيس االبره والكلبس ودبابيس الرسم259918

صناعة دخان المعسل120003

صناعة دفاتر كتابة الملخصات المحتوية على مجموعة من األصناف المكتبية والمدرسية170905

صناعة دقيق السمك الجريش السمكي لالستهالك األدمي102009

صناعة دقيق وجريش البطاطا103014

صناعة دقيق وعجين المخبوزات106106

صناعة دوائر كهربيه مطبوعة261006

261005
صناعة دوائر ومجموعات مصغره إلكترونيه متكاملة مختلطة ومجموعات الكترونية من وحدات تجميعية مستقلة 

مشكله أو وحدات تجميعية مستقلة أو وحدات تجميعية مستقلة مصغره

صناعة رقائق الخشب المضغوطة بالغراء162104

صناعة روافع السيارات والشاحنات291013

صناعة زبده الكاكاو107302

صناعة زجاج األمان يشمل زجاج السيارات231003

صناعة زجاج البصريات231008

صناعة زجاج الساعات بأنواعها المختلفة231013

صناعة زجاج المصابيح الكهربائية231004

صناعة زهور وفاكهه وخضره صناعية329038

صناعة زيوت اإلنارة192003

صناعة زيوت التشحيم192004

صناعة سبائك الرصاص والزنك والقصدير242016

صناعة سبائك النحاس242019

صناعة سبائك او معلقات أو مخاليط اليورانيوم الطبيعى أو مركباته242027

صناعة سترات النجاة المصنوعة من الفلين329035

صناعة سدادات األنف واألذن ألغراض السباحه والضوضاء329039

صناعة سقوف وجسور كونكريتية وهياكل239510

صناعة سكر كيميائى نقى210008

صناعة سالسل نقل الحركة281408

صناعة سالسل وصل مفصلية281407

صناعة سليكات البوتاسيوم201120

صناعة سليكات الصوديوم201117

صناعة سليكات الكالسيوم201118

صناعة سليكات المغنسيوم201119

صناعة سيارات اإلطفاء واإلسعاف وسيارات مكانس الشوارع والمكتبات المتنقلة والسيارات المدرعة291006

صناعة سيارات الركاب291002

صناعة سيارات خلط الكونكريت291012

صناعة سيور الساعات المصنوعة من مواد معدنية ما عدا المعدن الثمين321204

صناعة سيور نقل الحركة ونقل المواد من المطاط221905

صناعة سيورالساعات من معدن ثمين321111

صناعة شاحن البطاريات فى الحالة الصلبة279001

صناعة شاشات العرض التليفزيونية264012

صناعة شاشات العرض الخاص بالحاسبات262008

صناعة شبكات ضم الشعر141024

صناعة شبكات فوالذية241015

صناعة شرائح لتجديد األسطح الخارجية لإلطارات المطاطية221104

صناعة شرائط الفيديو وآالت النسخ264010

صناعة شرائط من أقمشة منسوجة بما فيها األقمشة من سداه بدون لحمه مجمعه بواسطة مادة الصقة139901
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صناعة شفرات الحالقة بأنواعها259302

صناعة شفرات وأسلحة البلدوزرات والجرافات الجانبية282409

صناعة شمع البرافين والشموع األخرى192006

(مغلونة )صناعة صفائح حديد 241017

صناعة صفائح للمعادن242009

صناعة صفارات وزمارات نداء وغيرها من آالت اإلشارات الصوتية النفخية322009

صناعة صمامات السحب والعادم للمحركات ذات االحتراق الداخلى المكابس وحلقات المكابس281104

صناعة صمامات تخفيف الضغط والصمامات المحكومة بميزان الحرارة281304

صناعة صمامات ثنائيه الديودات ترانزستورات وتجهيزات مماثله شبه موصله للكهرباء261002

261001
صناعة صمامات وأنابيب الكترونية ايونيه حرارية ذات أقطاب باردة أو ضوئية مثل أنابيب الصور التليفزيونية 

ومحوالت ومكثفات الصور  الخ

صناعة صناديق األسالك الكهربائية273305

صناعة صناديق الدفن329040

صناعة صناديق الفلين162913

صناعة صناديق المجوهرات162904

صناعة صناديق أدوات القطع المنزلية من الخشب162905

(الكير )صناعة صناديق تروس السرعة 293002

282916
صناعة صناديق قولبه من األنواع المستعملة في صب المعادن وقواعد القوالب المستخدمة في صب المعادن أو 

الزجاج أو المواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن الصناعية البالستيك

صناعة صنج الموازين259919

صناعة صواعق الناموس274006

صناعة ضواغط الهواء والغاز ومضخات تفريغ الهواء281302

صناعة طاسات التحمير واالوانى ذات المقابض وغيرها من أدوات المطبخ259912

صناعة طباق التدخين تبغ الغليون120006

صناعة ظروف ساعات اليد و الجيب و الساعات الكبيرة بما فيها الظروف المصنوعة من المعادن النفيسة265202

صناعة عجالت السير293004

صناعة عجينه الورق من نسأله القطن أو من مواد سليولوزيه ليفيه أخرى أو من النفايات170102

صناعة عدادات الكهرباء و عدادات امدادات المياه أو الغاز265111

صناعة عدد لمبات الجاز259923

صناعة عدد يدوية تعمل بمحرك كهربائي او غير كهربائي مدمج بها او ذات دفع بالهواء المضغوط282211

صناعة عدسات للعيون بما فى ذلك العدسات الالصقة267003

صناعة عربات األطفال الرضع309205

صناعة عربات األطفال ذات الثالث عجالت329016

صناعة عربات البضاعة تشمل عربات الديكوفيل302004

صناعة عربات الترام والمترو302005

العربات البرمائية، عربات الجولف ، صناعة عربات الثلوج 291005

صناعة عربات الرش التى يجرها الحيوان309904

صناعة عربات الركوب التى يجرها الحيوان309902

صناعة عربات السكك الحديدية المخصصة للركاب302002

صناعة عربات الصهاريج والعربات ذاتيه التفريغ302008

صناعة عربات النقل التى يجرها الحيوان309903

صناعة عربات النقل اليدوية281608

صناعة عربات النوم واألكل302003

تسوق- صناعة عربات اليد المستخدمة فى كافة األغراض أمتعة 309901

صناعة عربات تموين القاطرات تندرز302006

صناعة عربات نقل الموتى التى تجرها الحيوانات309905

صناعة علب الكرتون وصناديق وحافظات مطوية غير مفردة من الورق أو ورق مقوى غير مموج170203

صناعة عناصر الوقود غير المشعه الستخدامها فى المفاعالت242029

صناعة عناصر بصرية مركبة267006

صناعة عوازل الكهرباء من الخزف أو الفرفوري239308

صناعة عواميد النقل واألجهزة273307

صناعة غاز األرجوان201131
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صناعة غاز األستيلين201125

صناعة غاز األنثراثين201133

صناعة غاز األوكسجين201126

صناعة غاز الفريون201132

صناعة غاز الكلور201127

صناعة غاز النتروجين201128

صناعة غاز الهدروجين201129

صناعة غاز ثانى أكسيد الكربون201130

صناعة غساالت األطباق275006

صناعة غاليات أو مراجل التسخين المركزية251203

واألمشاط ومثبتات للشعر وأصناف مماثله،  صناعة غالين التدخين  329008

صناعة فتائل نسجية منسوجة أو مضفره أو مصنره أو فتائل غاز وهاجة أو انسجه غاز وهاجة139912

صناعة فحم الكوك من الفحم الصلب أو اللجنيت191001

صناعة فحم المعوجات191002

صناعة قار النفط وما إليه192008

صناعة قارئات البطاقة الذكية262013

302001
صناعة قاطرات السكك الحديدية ومحركاتها التي تعمل بالكهرباء أو الديزل أو بمحركات االشتعال أو بأي وسيله 

أخرى

صناعة قاطرات وعربات السكك الحديدية المستخدمة في المناجم302015

صناعة قبعات البالستيك الصلبة وأجهزة األمان الشخصية األخرى من البالستيك329036

صناعة قداحات السجائر ومألها بالغاز وتصليحها329017

صناعة قضبان السكك الحديد والترام241006

264009

- رؤوس صوتيه – صناعة قطع الغيار للمعدات المذكورة في هذا الفصل أجزاء أقطاب صوتيه وأذرع نغميه   

قاطعات اسطوانات هوائيات من جميع األنواع وعاكسات هوائيات ودوارات – أقراص ألقراص دوارة    

للهوائيات ، الخ

صناعة قطع المحركات الترددية281110

صناعة قطع غيار اآلالت المذكورة في هذا الفصل282411

صناعة قفازات141017

صناعة قماش قيطانى لصنع اإلطارات من غزل اصطناعى عالى المتانة139909

صناعة قواعد متحركة وعدد لتدوير الخيوط او االت لتشغيل االسالك282206

صناعة قوالب وشرائح ورقائق الترشيح من عجائن الورق170909

صناعة كابالت الطابعه261020

293006
صناعة كاتمات صوت ومواسير العادم الشكمانات والقوابض الدبرياجات وعجالت وأعمده وصناديق التوجيه 

وغيرها من األجزاء التي لم تصنف في مكان آخر

صناعة كاميرات الفيديو المنزلية264016

صناعة كبريتات الصوديوم201136

صناعة كربونات األمونيوم201207

صناعة كعوب وقوالب األحذية من الخشب162901

صناعة كعوب ونعال األحذية البوليرتان221908

صناعة كلوريد االمونيوم201206

صناعة كوك النفط192007

صناعة لب الخشب170101

صناعة لباس األمان المقاوم للحريق329033

صناعة لعب الطفال على شكل آالت موسيقيه324009

صناعة لعب المربعات والمكعبات واألشكال األخرى التي يمكن تركيبها وإستخراج أشكال مختلفة324007

صناعة لعب أطفال المصنوعة علي شكل دمي324003

صناعة لعب فكاهية وطرائف329025

صناعة لفائف من السيليولوز170108

صناعة لوازم البناء مثل األبواب والنوافذ وأطرها والمصاريع والستائر من اللدائن222004

صناعة لوحات المفاتيح262009

صناعة لوحات مفاتيح العاب الفيديو264023
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271009

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فى ذلك لوحات التحكم العددية وخزن ومكاتب وغرف صغيرة وغيرها من 

قواعد المفاتيح الكهربائية مزودة  باثنين أو أكثر من األجهزة المصنفة فى هذا الفصل بغرض التحكم فى الكهرباء 

وتوزيعها بما فى ذلك ما يحتوى منها على المعدات أو األجهزة

صناعة ماء األكسجين فوق أكسيد الهيدروجين201116

صناعة ماكينات التنظيف التى تعمل باألشعة فوق الصوتية279005

صناعة ماكينات الحالقة الكهربائية275010

صناعة مبيدات الحشرات المنزلية202102

(دريل )صناعة مثاقب 281805

(دكتات المنيوم )صناعة مجاري هواء 259932

267010
صناعة مجاهر بصرية مركبة ميكروسكوبات بما فى ذلك المجاهر السمتخدمة فى التقاط الصور الفوتوغرافية 

المصغرة الميكروفوتوغرافى و عرض الصور المصغرة

صناعة مجففات الشعر السيشورات275015

279024
صناعة مجموعات األسالك بما فى ذلك مجموعات أسالك اإلشعال المستخدم فى السيارات والطائرات أو السفن 

او فى غيرها من اآلالت

صناعة مجموعات إضاءة شجرة عيد الميالد274012

صناعة مجموعات توليد التيار الكهربائي المستمر أو المتردد271001

صناعة محامل كرات ومحامل دلفنية والكرات المعدنية واالبر واالسطوانات المعدنية281401

(بولبرنات )صناعة محاور الدوران الرولمان بلي 293003

281101
صناعة محركات االحتراق الداخلى ذات المكابس بخالف محركات السيارات والطائرات ومحركات الدفع ذات 

الدورة

صناعة محركات التدوير279023

صناعة محركات المركبات وأجزائها291009

صناعة محركات إطالق الحركة ومولدات كهربائية دينامو وقاطعات تيار ومنظمات قطعية279022

صناعة محركات قاطرات السكك الحديدية281103

صناعة محركات وأجزاء الدراجات النارية309103

صناعة محركات وأجزاء الطائرات علي اختـالف أنواعها303003

202202
صناعة محضرات الخضاب ومعتمات األلوان وطالءات المينا القابلة للتزجيج ومعاجين طالء الخزف أو 

المستحضرات المماثلة من األنواع المستخدمة فى صناعة الخزف أو الطالء بالمينا أو الزجاج

صناعة محوالت أجهزة التليفزيون والراديو263020

صناعة مخدات الصدمات المعلقة والرادياتيرات293005

صناعة مدرفالت معادن واسطوانات لهذه المدرفالت282302

صناعة مراجل توليد بخار الماء وغيره من أنواع البخار251302

صناعة مركبات اصالح الدبابات304002

صناعة مركبات اإلمداد المدرعه304005

صناعة مركبات المعوقين سواء كانت مزودة  بمحرك أو بوسائل ميكانيكيه أخرى لدفعها أو غير مزودة309204

صناعة مركبات أخرى ذات محركات291007

صناعة مركزات األعالف ال تشمل مسحوق السمك108003

صناعة مسارع الجسيمات279011

(تونك  )صناعة مسامير برشام تعمل بضغط الهواء 281808

صناعة مسامير متحركة ومشغله بالبودرة281812

Uصناعة مسامير مزدوجة السن على شكل حرف 281807

صناعة مستحضرات التشخيص الطبى بما يشمل اختبارات الحمل210011

صناعة مستحضرات الحالقة202306

صناعة مستحضرات تعطير الغرف وإزاله الروائح202310

صناعة مستحضرات تنظيف الفم واألسنان202308

صناعة مستلزمات رياضة صيد األسماك بما فيها الشباك ومستلزمات رياضة تسلق الجبال323006

صناعة مسحوق السمك102010

صناعة مسحوق الكاكاو107301

صناعة مسدسات وبنادق الغاز والهواء252003

صناعة مشابك الغسيل من الخشب162903

صناعة مشبك حديد259931

صناعة مشروبات روحيه متعادلة110103
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صناعة مشروبات كحوليه غير مقطره مثل البري أو شراب العسل الميد أو الساكي أو فاكهه آخرى110204

CD , DVDصناعة مشغالت األسطوانات المدمجة 264020

CDRW  – CD ROM  – DVD Rom - RW   – DVDصناعة مشغالت األقراص البصرية 262006

صناعة مشغالت األقراص المغناطيسية ، المشغالت الومضية وأجهزة التخزين األخرى262005

صناعة مشمعات فرش األرضيات من الليتوليوم ومشمعات ذات سطح صلب329019

صناعة مصابيح اإلضاءة لوسائل النقل مثل مصابيح الطائرات والسيارات والمراكب والسفن274010

صناعة مصابيح الثريات274007

(مصابيح كشافة )صناعة مصابيح السقوف 274013

صناعة مصابيح الفوانيس274009

صناعة مصابيح إضاءة الشوارع274011

صناعة مضادات األنبات ومضادات نمو النبات202103

صناعة مضارب التنس ومضارب كرة الطاولة ومضارب الجولف323005

صناعة مضخات يدوية281307

صناعة مطاحن التوابل والخالطات وعصارات الفواكه الكهربائية275011

صناعة مطيبات الطعم والرائحة للمنتجات الغذائية107918

صناعة مظالت المطر والشماسى والتند والسياط وعصى السير وعصى بمقاعد329013

صناعة مظالت الهبوط الباراشوتات وسترات النجاة139213

صناعة مظالت هبوط دواره329024

صناعة معجون الطماطم103005

صناعة معدات ا لغزل والنسيج الخشبية مكوك خشبى162908

صناعة معدات االعداد الهوائية لتستخدم فى االنظمة الهوائية281201

صناعة معدات اإلشارات الكهربائية المستخدمة فى تنظيم المرور279017

صناعة معدات اإلنارة274004

صناعة معدات التثقيب والحفر والتنقيب سواء كانت تستخدم تحت األرض ام ال282402

صناعة معدات التسخين الصناعية والمختبرية الكهربائية281503

صناعة معدات السكك الحديد أو الترام التي تسير علي الخطوط الحديدية غير ذاتية الدفع302011

صناعة معدات العاب الجمباز والعاب القوي والرياضة التي تمارس في الهواء أو األماكن المغلقة323001

صناعة معدات اللحام الكهربائية متضمنة أدوات اللحام المحمولة يدويا279019

صناعة معدات المسجالت264014

251303
صناعة معدات أخرى الستخدامها مع المراجل مثل موفرات الطاقة ومراجل المياه شديدة السخونة وأجهزة جمع 

وتركيب بخار الماء

صناعة معدات تدفئة مركزية منزلية غير كهربائية275029

265204
صناعة معدات تسجيل الوقت و معدات تسجيل و قياس الفترات الزمنية و عرضها عن طريق ساعة أو بعدد 

الساعات الزمنية الكبيرة و غيرها– حركة الساعات أوبمحرك متزامن مثل عدادات موقف السيارات    

صناعة معدات تسجيل وأذاعه الصوت األخرى264003

صناعة معدات حمامات السباحة وأحواض التجديف323002

279020
صناعة معدات كهربائية لإلشعال او إطالق الحركة من النوع المستخدم فى محركات االحتراق الداخلى ذات 

اإلشعال بالشرر أو االشعال بالضغط

282301
صناعة معدات معالجة المعادن الساخنة وتشمل محوالت وقوالب سبك ومغارف صب واالت صب من النوع 

المستعمل في مسابك المعادن

صناعة معدات نقل الحركة الهيدروليكية281203

صناعة معدات نقل القوى الميكانيكية مثل اذرع التدوير واعمدة نقل الحركة281402

صناعة معدات و أجهزة االستنشاق أوزون أو اكسجين266016

صناعة معدات و أجهزة الطب النفسى266014

صناعة معدات وآالت األفران غير الكهربائية للمخابز282508

صناعة معدات وأجهزة االستنشاق أو زون أو أكسجين325014

صناعة معدات وأجهزة التنفس الصناعى266015

صناعة معدات وأجهزة التنفس الصناعى325013

صناعة معدات وأجهزة الطب النفسي325012

صناعة مفاتيح الدوائر الكهربائية273303

صناعة مفروشات جاهزه كالستائر بأنواعها والفرشات139201
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صناعة مقاعد الحالقين ذات القدرة على الحركة325027

صناعة مقاعد الطائرات والمركبات الفضائية303013

صناعة مقاعد العربات293008

صناعة مقاعد ذات القدرة على الحركة مقاعد الحالقين الخ266025

صناعة مقاعد عربات السكك الحديدية302016

صناعة مقصات وادوات شق ومواصل ومطارق ساقطة واالت تشكيل بالطرق او الكبس وما الي ذلك282205

صناعة مقطورات او شبه مقطورات ذاتيه التحميل وذاتيه التفريغ282103

صناعة مقومات التسخين الكهربائي275026

صناعة مقويات اآلالت الموسيقية وانظمه العناوين العامة264018

282620
صناعة مكائن الخياطة المستخدمة في تجميع قطع المواد النسيجية والجلود المدبوغة والفراء وما إلي ذلك إلنتاج 

الملبوسات وأحذية وحقائب مطرزه وأغطية الرأس واألكياس

صناعة مكائن الخياطة المنزلية ورؤوسها وغيرها282619

صناعة مكائن الرفع الميكانيكية281601

صناعة مكائن طباعه المنسوجات282601

صناعة مكابس التخريم والمكابس الهيدروليكية282204

صناعة مكثفات االندفاع279008

صناعة مالبس البحر141015

صناعة مالبس التمثيل141016

صناعة مالبس العمل الخاصة ببعض فئات العمل141033

صناعة مالبس الغطس من المطاط221914

صناعة ملبوسات قدم جلديه152005

صناعة ملبوسات قدم من مواد غير جلديه مثل المطاط أو اللدائن أو المواد النسجية بالنعل أو الخشب القبقاب152007

صناعة ملبوسات من الفراء الطبيعى142002

صناعة ملمعات األثاث والمعادن202204

صناعة ملمعات ومعاجين األحذية واألرضيات أو العربات أو الزجاج أو المعادن أو ما شابه ذلك202305

صناعة مناشير سلسلية وآالت مسح وآالت بفرش سلكية ومطارق وماكينات برشام واالت قطع لاللواح المعدنية282213

صناعة مناظير وعدسات ومرايا تؤلف عناصر بصرية ومرشحات ألوان و عناصر مستقطبة و ما إلى ذلك267002

صناعة منتجات اخرى من الجلد أو بدائله151204

صناعة منتجات الرصاص أو الزنك أو القصدير عن طريق الدلفنه أو السحب أو البثق242015

الخ....صناعة منتجات الزجاج المشكل أو المنفوخ مثل األوانى الزجاجية المنزلية والعبوات 231006

صناعة منتجات العجائن المعبأة أو المجمدة107404

صناعة منتجات الكروم أو المنجنيز أو النيكل عن طريق الدلفنة أو السحب أو البثق242022

الخ.... صناعة منتجات اللحوم همبركر كبة بانواعها بورك  صوصج101007

242012
صناعة المساحيق أو ، صناعة منتجات المعادن غير الحديدية القاعدية عن طريق الدلفنة أو السحب أو البثق 

القشور صفائح أو ألواح أو شرائط أو قضبان أو أسياخ الخ

صناعة منتجات النحاس عن طريق الدلفنة أو السحب أو البثق242018

صناعة منتجات أخرى من ورق الطباعة أو الكتابة170106

222002
صناعة منتجات خاصة بالتغليف والتعبئة مثل األكياس والعلب والصناديق  وسدادات القناني والقوارير وما إلى 

ذلك من اللدائن

صناعة منتجات كتل الفلين وأغطية األرضيات بالطات الفلين162912

صناعة منتجات معدنية بالسبك والدلفنة الدرفلة259103

صناعة منتجات معدنية بالطرق259101

صناعة منتجات معدنية بالكبس أو الضغط259102

الخ… صناعة منتجات من االحجار مثل األثاث 239603

صناعة منتجات من األسمنت األسبستوسي أو األسمنت الليفى السليلوزى وما إليه239505

صناعة منتجات من الجبس ذات النقوش البارزة أو غير بارزة والفازات وأوانى الزهور وما الى ذلك239502

صناعة منتجات من الجلود المقلده التى ال تعتمد على الجلود الطبيعيه221917

صناعة منتجات من الفراء وجلود حيوانات ذات فراء 142001

صناعة منتجات من النشا لصناعة الحلوى106205

صناعة منتجات نباتيه مصحونة أو مصنعة أو مطحونة أو محضرة بشكل آخر210006

صناعة منتجات ورقية لإلغراض المنزلية مثل الصواني واألطباق واألكواب170907
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صناعة منشار تبادلى281811

صناعة مواد األحتكاك من األسبستوس أو من مواد معدنية أو من السليلوز239905

صناعة مواد البناء الخزفية الحرارية239106

239506
صناعة مواد البناء المنتجة من مواد نباتية صوف الخشب القش ، الغاب ، السمار ، المكتلة بواسطة األسمنت 

والحصو أو بمادة رابطة من المعدن

صناعة مواد التجليخ والسن239901

صناعة مواد التخدير210010

صناعة مواد التلوين201112

202203
صناعة مواد التلوين التى تستخدم فى صناعة األصباغ أو التى يستخدمها الفنانون أو غيرهم من مستخدمى 

األصباغ

صناعة مواد الدباغة الطبيعية واالصطناعية201110

صناعة مواد الصباغة201111

صناعة مواد اللصق عدا الغراء والصموغ202918

صناعة مواد تبيض وتزهير الغسيل202921

239906
صناعة مواد عزل معدنية صوف حديدى ، صوف صخرى وأصناف معدنية مماثلة ، فيرميكوليت مقشور وطفل 

وغيرها من المواد العازلة للصوت أو الحرارة أو مواد ماصة للصوت

صناعة مواد كيميائيه إلطفاء الحرائق202919

صناعة مواقد تعمل بالوقود السائل والوقود الغازى كافران الطهى الغير كهربائية281504

صناعة مواقد طبخ وأجهزة تسخين األطباق غير كهربائية275031

صناعة مواقد غير كهربائية بالغاز275028

الخارجية وحواملها/ صناعة مودمات أجهزة الحاسب اآللى الداخلية 263018

صناعة مولدات التيار المناوب271002

صناعة نبيذ خالي من الكحول110206

صناعة نسيج البطانيات الكهربائية139215

صناعة نظم الطاقة السائلة281202

صناعة نظم إنذار ضد السرقة والحريق والتى تقوم بإرسال إشارات لمحطة المراقبة263019

صناعة نيتريت ونترات البوتاسيوم201208

صناعة هياكل الشاصي للسيارات بمختلف أنواعها المجهزة بالمحركات291010

صناعة واير لحيم259930

صناعة وإعداد البطاطا المجمده103017

صناعة وإعداد الوجبات سريعة التلف مثل السندوتشات والبيتزا غير المطبوخه107920

صناعة وتجهيز أقمشة مصنوعة من التريكو أو الكروشية بجميع أصنافها139101

صناعة وجه الحذاء من الجلد الفوندى152006

صناعة ورق األستنسل329005

صناعة ورق البرشمان النباتى والورق غير المنفذ للشحم170109

صناعة ورق التغليف المعدني المصفح الثمين242031

صناعة ورق التغليف من األلومنيوم الفويل242031

صناعة ورق السجائر170114

صناعة ورق الصحف170105

صناعة ورق الصنفرة وورق الجاك239902

صناعة ورق الكتابة والطباعة والرسم170104

صناعة ورق الكربون العادى والبالستيك329003

صناعة ورق الكربون أو ورق األستنسيل فى شكل لفائف أو ورق ذى أحجام كبيره170117

صناعة ورق الكرتون170901

صناعة ورق اللف والتغليف170112

صناعة ورق النسخ والنقل بأحجام وعبوات مختلفة170902

صناعة وصيانة مولدات الضغط العالى271006

P D Aصناعةالحاسبات  المحمولة يدويا مثل 262004

(المطرزة )صناعةالشاالت والربطات  143003

صناعةالشعرية والسباكيتي107402

صناعةالكاشي الحوائط واألرضيات السيراميك والقيشانى239204

صناعةأقمشة الشاالت والربطات والفوط139102
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صناعةعجين البورك 107106

صناعه االت الحصاد والدراس وجمع القطن والذره والفواكه والجذور والدرنات282105

صناعية األوعية من الورق أو الورق المقوى المموج170202

صنع األنابيب االلكترونيه261013

صنع الحدافات الدواليب المنظمة للحركة والبكرات281406

صنع الدوائر المتكاملة القياسية ، الرقمية ، أو المختلطة261015

صنع المعالجات الدقيقه261010

صنع المعشقات الكلتشات وقارنات الحركة281404

صنع الموصالت االلكترونيه والكابالت261014

صهر وتنقية اليورانيوم242026

صيانة الشبكات التليفونية الخطوط األرضية611007

صيانة القبور و األضرحة وتشمل حراسة المقابر960304

صيانة أرض الحدائق من اجل الحفاظ عليها في حاله جيده813009

والموبايل (الثريا )صيانة شبكات الالسلكي عن طريق القمر الصناعي 612006

صيانة عمليات اإلرسال للصوت والصورة لشبكات االتصال باستخدام األقمار الصناعية613003

صيانة محطات البث اإلذاعي612004

صيانة محطات البث التليفزيوني612005

صيانة وإصالح اآلالت المحاسبية951102

صيانة وإصالح اآلالت المكتبية951101

صيانة وإصالح التليفونات951201

(الهاتف المحمول  )صيانة وإصالح التليفونات الخلويه 951202

صيانة وإصالح الحاسبات االلكترونية المحمولة الالب توب951104

صيانة وإصالح الحاسبات االلكترونية المكتبية951103

صيانة وإصالح الدبابات وغيرها من المركبات الحربية بجميع أنواعها331101

صيانة وإصالح الدراجات النارية454006

صيانة وإصالح العربات المعدنية التي تستخدم يدويا مثال عربات السوبر ماركت وعربات مالعب الجولف331108

صيانة وإصالح الغاليات البحرية331107

صيانة وإصالح المجففات واجهزة التكييف بمختلف االنواع952204

بأنواعها (السيارات  )صيانة وإصالح المركبات 452001

صيانة وإصالح المفاعالت النووية المستخدمة في جميع األغراض ما عدا نظائر الفواصل المشعة331106

صيانة وإصالح المنتجات اإلنشائية والصهاريج والخزانات واألوعية من المعادن331102

صيانة وإصالح آالت الفاكس والتلكس951203

صيانة وإصالح آالت إرسال االتصاالت951204

صيانة وإصالح أجهزة الراديو الالسلكى951205

صيانة وإصالح كاميرات التصوير وكاميرات الفيديو وأجهزة التحميض951206

صيانة وإصالح كاميرات الفيديو لالستعمال المنزلي952103

صيانة وإصالح معدات القطع والعدد اليدوية واألدوات المعدنية العامة331105

صيانة وإصالح مكائن قص الثيل952205

صيانة وإصالح منتجات المعادن المشكلة بالطرق والكبس والسبك والدلفنة331104

صيانة وإصالح مولدات بخار الماء باستثناء مراجل التدفئة المركزية331103

(السبتتنك)صيانة وتنظيف البلوعات والخزانات 370002
صيد األسماك على أساس تجاري من مياه المحيطات والبحار والمياه الساحلية031101

صيد الثدييات البحرية مثل فيل البحر وعجل البحر017005

صيد الحيتان031103

صيد الحيوانات المائية في المياه العذبة031203

صيد الحيوانات المائية مثل السالحف ومحاقم البحر والزقيات والقنفذ البحرية031104

صيد القشريات والرخويات البحرية031102

صيد القشريات والرخويات في المياه العذبة031202

ضرب وتبيض وتلميع وسلق األرز106102

طباعة األلبومات الخاصة بالصور181108

طباعة اإلعالنات والملصقات181104

طباعة البطاقة الذكية181112
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طباعة الخرائط واألطالس181103

طباعة الدفاتر181109

طباعة الصحف والمجالت والدوريات والمجالت المتخصصة181101

طباعة الطوابع األيرادية أو المالية مثل طوابع الدمغة أو طوابع البريد أو ما شابهها181110

طباعة العملة الورقية الرسمية للدولة181111

طباعة الكتالوجات المصورة للمنتجات واآلالت181106

طباعة الكتب المدرسية181107

طباعة الكتب والكتيبات الموسيقية181102

طباعة أوراق اللعب181105

طباعة بطاقات األفراح والمناسبات181114

طباعة وتسطير ورق الكراسات181113

طباعه وتجهيز الكلمات أو أعدادها للنشر821903

طبخ األسماك بالصلصة أو غيرها102006

طبع األقمشة131304

طبع شرائط الفيديو للمناسبات األفراح والمقابالت742011

طبع ووضع العالمات التجارية للطرود829207

طبقات نايلون للزراعة222008

طحن األرز إنتاج دقيق األرز106103

(الخ ---- حنطة ،شعير )طحن الحبوب 106101

طحن الخضراوات106104

طحن الذرة المنداة106202

طحن المواد الغذائية عدا البن والملح والسكر واألرز والتوابل الخ107914

طرق أخرى من المعالجة الميكانيكية لتخفيض حجم النفايات المعدنية383014

طالء األثاث بالدوكو310017

طالء األثاث بالالكيه310016

عربات النوم التى تحملها وحدات منفصله559005

تابع أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة- عمل البروفات 181208

عمل التركيبات الداخلية والخارجية للمحالت والدكاكين والمعامل والمراكب433012

عمليات الحصول على الزيت الخام عن طريق تصفية السوائل ونزع الملح والتجفيف والتثبيت الخ061004

عمليات الحفر ألغراض متعلقة باختبارات التعدين واستغالل المحاجر099003

تابع أنشطة استخراج البترول- عمليات الحفر واستكمال اآلبار وتجهيزها 061005

عمليات الدرفلة عدا المتصلة باألفران العالية241002

عمليات السباكة للذهب والمعادن الثمينة تشمل الذهب والبالتين والفضة242001

عمليات السباكه للمعادن غير الحديدية عدا الذهب والمعادن الثمينة242008

عمليات السحب إلنتاج األسياخ عدا المتصلة باألفران العالية241003

عمليات الصيانة811002

052002
عمليات الغسيل والتجفيف والسحق وضغط اللغنيت لمعالجة وتجهيز الفحم ، لتحسين الجودة وتسهيل النقل 

والتخزين المعالجة

عمليات أفران اختزال بالغاز إلنتاج الحديد األسفنجي241011

عمليات تركيب النظام وتدريب ودعم المستخدمين لهذا النظام620203

عمليات شحن البضائع والتعبئة المؤقتة لها لغرض واحد وهو حماية البضائع أثناء المرور والتفريغ522912

عمليات صهر وتنقية ودرفله وسحب الذهب والمعادن الثمينة242002

عمليات صهر وتنقية ودرفله وسحب المعادن غير الحديدية عدا الذهب والمعادن الثمينة242003

عملية طحن وغربلة وتكرير الملح فى موقع اإلنتاج089303

عيادات بيطرية750001

غزل األتيال131102

غزل األلياف الصناعية131103

غزل الجوت131107

غزل الصوف131105

غزل القطن131101

غزل الكتان131108

غزل من الورق131106
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غزل وتمشيط األلياف النباتيه األخرى مثل السيزال والقنب وألياف النخيل131109

غزول الوبر131110

غزول مصبوغة131111

غسل الملبوسات والمنسوجات960101

غسيل أقمشة الجينز131301

فحص وتعديل المركبات الفضائية و محركاتها303012

فرز البريد والطرود البريدية531002

فرز البريد والطرود البريدية السريعة532002

قبانه وزن وكيالة المحاصيل الزراعية016114

قروض طويلة األجل للصناعة من خالل البنوك الصناعية649203

حالقة نسائية- قص وتصفيف الشعر للسيدات 960202

قطع أشجار األخشاب022001

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام فى التشييد والبناء والطرق239601

قوات الدفاع المدني842202

كبريتيد الصوديوم201135

كتابه الخطابات أو الملخصات821907

كرفانات بالستك222011

(قشطة )كريم طازج مبستر 105014

جز وصباغة الفراء والجلود المغطاة بالشعر،  تبيض ،  دباغة ،  كشط وتنظيف 151105

كنس الشوارع والثلوج وأزاله الجليد812909

كنس ورش وتنظيف الشوارع والطرق وأماكن وقوف السيارات وممرات هبوط الطائرات الخ381105

الصق اللباد192013

لصق البطاقات على العبوات829206

لصق ورق الجدران433009

لف الحرير الطبيعى131116

لف وتدوير خيوط الغزل بأنواعها عدا الدوبارة131112

إلخ، أجهزة قياس ضغط الدم ، ماكينات الخدمة الشخصية المرخصة باستعمال العملة الموازين 960921

(انتي فوميك )مانع الرغوة 201141

مجففات ومثخنات االصباغ202208

مجلس االمن الوطني841109

مجلس القضاء األعلى841121

مجلس النواب841102

مجلس شورى الدولة841106

302013
خطاطيف وأدوات ربط ومخفضات الصدمات وأجزاؤها ، ومخدات ،  محاور وعجالت وفرامل وأجزاؤها  

الصدمات وهياكل العربات والقاطرات وأبدان ووصالت وما الي ذلك

محطات البث اإلذاعي612001

محطات البث التليفزيوني612002

محطات غسل وتلميع وتشحيم السيارات452011

محالت الرهن وسماسرة الرهن649206

مخازن األثاث521018

مخازن األخشاب521019

مخازن األيداع البوندد521012

مخازن السلع الصيدالنية وأدوات التجميل وغيره521022

مخازن السلع الغذائية521021

مخازن السلع المنزلية521020

مخازن السيارات521014

مخازن المالبس والمنسوجات وتشمل الفراء521013

مخازن المنتجات الزراعية521024

مخازن المواد الكيماوية521023

(الدراجات الناريه  )مخازن الموتوسيكالت 521016

مخازن قطع غيار السيارات521015

(الدراجات الناريه  )مخازن قطع غيار الموتوسيكالت 521017
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مخازن مستودعات النفط ومنتجاته521025

مخلفات قصب السكر والبنجر108007

مراقبة أنظمة اإلنذار األمني اإللكتروني ضد السطو802002

مراقبة أنظمة إنذار الحريق802003

مراكز اللياقة والجمانيزيوم931111

مراكز تحصين الدواجن750005

مراكز رعاية الحيوان750003

(االقسام الداخلية  )مساكن الطلبة بالمدن الجامعية 559001

مساكن المدارس الداخلية559002

مستشفيات الحيوانات750002

مسحوق الزجاج231018

( p.v.c)مسحوق حبيبات  201307

مشبك بالستك222013

معالجة األقمشة بالمطاط131303

معالجة األقمشة ضد الماء131302

معالجة الزيوت والدهون الناتجة بعد عمليات الطبخ إلي مواد أوليه ثانوية383008

معالجة السفن الخردة تفكيك وتحطيم السفن383015

معالجة الفضالت المشعة للمستشفيات والتي انتهت مده صالحيتها382203

معالجة المحاصيل016103

معالجة المخلفات الخطرة بالطرق المختلفة381202

معالجة النفايات البالستيكية والمطاطية للحصول حبيبات ابالستيكية منها383004

معالجة النفايات الضارة فى السلع المستعملة مثل الثالجات382202

معالجة النفايات غير الخطرة بالحرق أو الدفن والتخلص منها382101

معالجة مياه المجاري بواسطة العمليات الحيوية والكيميائية370003

معالجة مياه المجاري لمنع التلوث370004

معالجة نفايات المنتجات الكهربائية أو البخارية باالحتراق382102

معالجة نفايات المواد الغذائية األخرى مثل التبغ والشراب إلي المواد األولية الثانوية383009

معالجة وتبييض الغزل الخيوط والمنسوجات131306

معالجة وتحضير فحم االنتراسيت أو الفحم القارى البيتومين051005

معالجة وتخزين النفايات المشعة والتخلص منها382201

معالجة وطالء المعادن تشمل الصقل والتلميع والتلوين او الحفر او الطبع وإزالة األشياء العالقة به والتنظيف259201

معامل تفريخ الدجاج014609

معاهد تدريب القائمين بالتأمين662206

مقايضه الوقود الغازي بأنواع مختلفة من السلع352005

مكاتب اداره الشركات الفرعية701005

مكاتب االداره المركزية للشركات والمنشآت701002

مكاتب االستشارات القانونية المشورة واإلرشاد العام وتجهيز الوثائق القانونية واتفاقيات التأسيس والمشاركة691002

مكاتب االستشارات المالية661901

711001
تصميم القرى والمدن وهندسة المناظر الطبيعية – مكاتب االستشارات المعمارية تصميم المباني ورسم الخرائط  

األرضية

711003

المشاريع –  مكاتب االستشارات الهندسية المشاريع المتعلقة بالهندسة المدنيه والهيدروليكية وهندسة المرور  

المتعلقة بالهندسة الكهربية واإللكترونية والتعدين والهندسة الكيميائية والهندسة الصناعية وهندسة السالمة وإدارة 

المياه

مكاتب االستشارة للرهونات والسمسرة661905

مكاتب التصدير واالستيراد461002

مكاتب التوثيق العام الطابو691004

مكاتب الخبرة االستشارية702005

مكاتب الخبرة االستشارية اإلدارية702004

مكاتب الخبرة االستشارية التجارية702003

مكاتب الخبرة االستشارية في االتصاالت702002

مكاتب الخبرة االستشارية في العالقات العامة702001

مكاتب الرهونات661102
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مكاتب السمسرة و وكاالت التأمين662207

مكاتب الشركات ذات الصلة701003

مكاتب القبانة والكيالة والوزن461009

منازعات العمال– مكاتب المحاماة المشورة والتمثيل المرتبط بالمنازعات المدنية والجنائية  691001

مكاتب المناطق واألقاليم للشركات والمنشأت701004

مكاتب توفير البريد641906

مكاتب خبراء التأمين662205

مكاتب وكالء البيع والشراء بالعمولة461001

مكافحه حرائق الغابات وحمايتها024004

مكتب القائد العام للقوات المسلحة841114

منشآت المصافي ومصانع المواد الكيمياوية عدا المباني429011

(فورمالين )مواد حافظة 201142

(ستايربور )مواد عازلة 222010

مواد كيمياوية مساعدة201140

نباتات التكاثراألخرى013099

نثر البذور وأيضا بالجو016104

نسج الجوت131207

نسج الحرير الطبيعى والصناعى والنايلون131202

نسج الصوف131203

نسج القطن131201

نسج الكتان131208

نسج أقمشة الجينز131206

131210
نسج ألياف خاصة مثل األلياف المخملية او نسيج المناشف ذات الوبره او المصنوعة من الكتان الرقيق وما الى 

ذلك

نسج ألياف نباتية أخرى مثل السيزال والقنب والياف النخيل الخ131209

نسخ المستندات وخدمات السكرتارية األخرى821905

نشاط االستوديوهات591104

نشاط األفران الطباقي960914

نشاط األكاديميات المتخصصة853015

نشاط األندية الرياضية التي تضم عده نشاطات رياضية931201

نشاط اإلنتاج لشبكات ومحطات التليفزيون والمعارض591302

الخمارات،  نشاط البارات والحانات  563002

نشاط البنسيونات551002

نشاط البوابين في المنازل970006

نشاط البواخر العائمة المستخدمة كفنادق551014

نشاط التامين ضد المرض وإصابات العمل والبطالة843002

نشاط التجميل للوجه واأليدي واألقدام960203

نشاط التحري والمراقبة الخاصة بغض النظر عن نوع العميل أو الغرض من المراقبة803000

نشاط التعليم االعدادي البريد852205

نشاط التعليم االعدادي الرياضي852208

نشاط التعليم االعدادي السياحة والفنادق852206

نشاط التعليم االعدادي الصحي والتمريض852204

نشاط التعليم االعدادي العسكري852207

نشاط التعليم االعدادي الفني من خالل االذاعه أو التليفزيون أو عن طريق المراسلة أو اإلنترنت852209

نشاط التعليم األعدادي التجاري852201

نشاط التعليم األعدادي الزراعي852203

نشاط التعليم األعدادي الصناعي852202

نشاط التعليم الجامعي الكليات الجامعية بأنواعها853001

نشاط التعليم الجامعي بالمراسلة والتليفزيون أو اإلنترنت853003

نشاط التعليم الفني والمهني للمعوقين852212

نشاط التعليم بالجامعة المفتوحة853002

نشاط التعليم بمدارس ومعاهد ومراكز التدريب المهني بعد المرحلة المتوسطة852210
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نشاط التعليم في المرحلة االبتدائية851002

نشاط التعليم في المعاهد االعدادية الدينية852103

نشاط التعليم في المعاهد الدينية اإلبتدائيه851004

نشاط التعليم في مدارس وكتاتيب تعليم القران الكريم851003

نشاط التعليم في مرحله االعدادية852102

نشاط التعليم في مرحله المتوسطة852101

نشاط التعليم في مرحله رياض األطفال851001

نشاط التعليم لألطفال ببرامج االذاعه والتليفزيون أو عن طريق المراسلة أو اإلنترنت851006

نشاط التعليم من خالل برامج االذاعه والتليفزيون أو عن طريق المراسلة أو اإلنترنت852104

نشاط التنجيم وقراءه الطالع960901

نشاط التنويم المغناطيسي960902

نشاط الحراس الخصوصيين في المنازل970009

نشاط الحمالين960909

نشاط الحمامات التركية والحمامات المتخصصه مثل الساونا والبخار الكبريتيه إلخ960903

نشاط الدوائر و الهيئات الرسمية مثل الهيئات الرسمية للمسارح781002

نشاط السقاة في المنازل970003

نشاط السكرتيرات الخصوصيات في المنازل970013

نشاط السواق الخصوصيين في المنازل970008

نشاط السياس في المنازل970007

نشاط السيرك900019

نشاط الشقق الفندقية بطاقم الخدمة551013

نشاط الطهاة في المنازل970002

نشاط الغساالت في المنازل970004

نشاط الفالحين في المنازل970005

نشاط الفنادق551001

نشاط الفنادق الخاصة بالنوادي والجمعيات والهيئات واستراحات الحكومة والقطاع العام551003

نشاط الفنادق المتحركة551010

نشاط الكراجات960912

شرطة الخ- طيران - نشاط الكليات العسكرية حربية 853016

نشاط المتسوقين األبونية960907

نشاط المراعى البرية وتربية الحيوانات البرية017006

نشاط المربيات في المنازل970010

نشاط المساعدة في الكوارث المدنية والفيضانات وحوادث الطرق842305

نشاط المستوقدات960915

نشاط المطاعم561001

561008
- عندما ينفذ بوحدات منفصلة الطائرات – نشاط المطاعم وأنشطه البار المرتبطة بوسائل النقل المختلفة  

القطارات والسفن

نشاط المعاهد العليا التجارية واالداريه853004

نشاط المعاهد العليا الزراعية853005

نشاط المعاهد العليا الصحية والتمريض853007

نشاط المعاهد العليا الصناعية والفنيه853006

نشاط المعاهد العليا لالقتصاد المنزلي853008

نشاط المعاهد العليا للحاسب اآللي853010

باليه الخ،   رسم ،  عمارة  ،  موسيقي   ،   مسرح  ،  نشاط المعاهد العليا للفنون سينما  853009

نشاط المعاهد فوق االعدادية اقل من الجامعي853013

نشاط المعلمين الخصوصيين في المنازل970012

نشاط المغامرة باستخدام اإلنترنت920003

نشاط المقاهي563001

نشاط المالعب والساحات الرياضية والشعبية غير الملحقه بنوادي931203

نشاط المنتجعات وأماكن االستجمام والراحة960905

نشاط المنظمات الدولية التي تقدم المساعدات للدول النامية842104

نشاط الموتيالت والشاليهات والكبائن551004
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نشاط الوشم960916

نشاط أعمال اليانصيب960913

نشاط أماكن الديسكو مع تقديم مشروب563004

نشاط أندية البولينج931221

نشاط أنديه البر يدج931212

نشاط أنديه البلياردو931214

نشاط أنديه التجديف931218

نشاط أنديه الجولف931206

نشاط أنديه الرماية والصيد931213

نشاط أنديه الرياضة الشتوية التزحلق واالنزالق931210

نشاط أنديه الشطرنج931211

نشاط أنديه الفروسية931215

نشاط أنديه المصارعة931208

نشاط أنديه المالكمه931207

نشاط أنديه اليخوت931219

نشاط أنديه كرة القدم ، السله ، الهوكى الخ931204

نشاط أنديه كمال األجسام931209

نشاط أنديه وحمامات السباحة931205

نشاط إدارة اإلمداد ومركبات الشرطة842302

توفير اعتمادات رواتب التقاعد- نشاط إدارة التعويضات 662901

نشاط إدارة السجون والخدمات االصالحية842306

نشاط إدارة شؤون األعمال الخاصة بقطع أشجار األخشاب وصيد األسماك الصيد التجاري والرياضي841305

(حرس الحدود ، والموانئ ، شرطة المرور )نشاط إدارة قوات الشرطة وهيئاتها 842301

نشاط إدارة مكافحة الحرائق842303

نشاط إسالة الغازات ألغراض النقل522112

نشاط إسطبالت خيول السباق931216

نشاط بيع االنظمة األمنية وأدوات األغالق الميكانيكية واإللكترونية والخزائن مع القيام بالمراقبة802001

نشاط بيع الطعام لالستهالك الفورى سندوتشات ، شطائر ، البيتزا الخ561009

نشاط بيع المثلجات االيس كريم561006

نشاط بيع المشروبات في أكشاك563006

نشاط بيوت الشباب نزل الشباب551006

نشاط بيوت الطلبة والطالبات551005

نشاط بيوت المغتربات551007

نشاط بيوت ودور الضيافة551009

(الصفافير  )نشاط تبييض النحاس 960917

نشاط تجهيز الطعام في أكشاك561005

نشاط تركيب حدوة الخيل والبغال والحمير960918

نشاط تركيز الخامات072102

نشاط تشغيل حدائق النباتات والحيوانات البرية الطبيعية من اجل المحافظة على الحياة البرية910305

نشاط تشغيل وأداره موقع على كمبيوتر العمالء مع امكانيه معالجه البيانات620204

نشاط تعليم األطفال المعوقين في المرحلة االبتدائية851005

نشاط تعويضات السفن522211

نشاط تمويل وإدارة برامج الضمان االجتماعي الذي توفره الحكومة843001

 واالقراص المدمجةDVDنشاط توزيع األفالم وشرائط الفيديو و 591301

سندوتشات الخ– نشاط توصيل الطعام للمنازل البيتزا  561007

نشاط توفير اإليرادات لالستخدام في الحاالت الطارئة في الكوارث التي تقع وقت السلم842307

الخ.... نشاط توفير الخدمات المتعلقة بالسفر والنقل من الفنادق و المطاعم وتأجير السيارات 799004

نشاط توفير مواقع المخيمات ومركبات االستجمام إقامة قصيرة552001

نشاط توكيالت لبعض األماكن لبيع الطوابع والمستندات الرسميه531008

نشاط جليسات األطفال في المنازل970011

نشاط حدائق األسماك910303

نشاط حدائق الحيوان910302



النشاطالرمز
نشاط حدائق الحيوان واألسماك910304

نشاط حدائق النباتات الحدائق العامة910301

نشاط حلبات سباق الخيل931217

نشاط خدم المنازل ورؤساء الخدم970001

نشاط دور المسنين551008

نشاط دور المعلمين والمعلمات بعد االعدادية العامة853011

نشاط دور المعلمين والمعلمات بعد المرحلة المتوسطة852211

نشاط سباق السيارات والدراجات931220

نشاط صالونات التدليك وإنقاص الوزن والتخسيس960904

نشاط عربات الطعام التي تحملها وحدات منفصلة561004

نشاط عربات المشروبات المتنقلة563005

(الدمى المتحركة  )نشاط عروض العرائس 900020

نشاط عقود الزواج المأذونين960906

نشاط قاعات الرقص900017

نشاط ماسحي األحذية960908

نشاط مباريات رعاه البقر900021

نشاط محاكم القضاء اإلداري والمدني والجنائي والعسكري842304

نشاط محال األكل والشرب الكافيتريات561002

المياه الغازية– عصير الفواكه  – نشاط محالت بيع العصائر عصير القصب  563003

نشاط محو األمية برامج تعليم القراءة والكتابة للكبار851007

نشاط مراكز البحوث العلمية واالجتماعية المتخصصة853014

نشاط مراكز الشباب931202

نشاط مشاركة األسرة في الحصاد لالستعمال المنزلي981002

نشاط مشاركة األسرة في الزراعة لالستعمال المنزلي981003

نشاط مشاركة األسرة في الصيد لالستعمال المنزلي981001

نشاط مشاركة األسرة في إعداد المالبس ألفراد األسرة لالستعمال المنزلي981004

نشاط مشاركة األسرة في تربية الحيوانات لالستعمال المنزلي981006

نشاط مشاركة األسرة في تربيه الطيور لالستعمال المنزلي981005

نشاط مشاركة األسرة في صناعة منتجات األلبان لالستخدام األسري981007

نشاط مطاعم الوجبات السريعة561003

نشاط معاهد ومراكز التدريب المهني بعد االعدادية العامة853012

نشاط معلمي الرقص يعملون لحسابهم900018

نشاط مكاتب التوفيق للزواج960920

نشاط مكافحة حرائق حقول البترول والغاز091008

نشاط منادي السيارات960910

نشاط نوادي الرماية900022

نشاطات وكالء العمولة لبيع الدراجات النارية454007

نشر األطالس والخرائط والرسوم البيانية581102

نشر البرامج الجاهزة عامة582001

نشر البطاقات البريدية581902

نشر البوستر والرسومات للوحات االصليه581908

نشر التطبيقات المستخدمة لألغراض المختلفة582003

(التقاويم )نشر الجداول الزمنية 581903

نشر الخشب إلنتاج الكتل والعروق وااللواح والرقائق161001

نشر الدوريات بأنواعها581304

نشر الصحف الدورية بأنواعها581302

نشر الصحف اليومية581301

نشر الصور الفوتوغرافية والنقوش581901

نشر الطوابع581906

نشر القوائم البريدية581201

نشر القواميس581106

(نماذج الدعاية المختلفة)نشر الكتالوكات المختلفة 581905



النشاطالرمز
نشر الكتب السمعية لذوى االحتياجات الخاصة581104

نشر الكتب بكافه أنواعها والكتب المدرسية والكتيبات581101

نشر المجالت بأنواعها581303

نشر المعلومات والتمثيل لدى الوكاالت الحكومية والعالقات العامة والمفاوضات الخاصة بالعمل941106

نشر المواد اإلعالنية المختلفة581909

نشر النشرات واألبحاث العلمية581103

نشر النماذج والملصقات581904

نشر أدلة التليفونات581202

نشر أدلة أخرى وتنسيقها مثل تلخيص مجاالت القانون والصيدلة581203

نشر ألعاب الكمبيوتر بكافة أشكالها582004

نشر أنظمة التشغيل582002

نشر إحصاءات وبيانات أخرى والفولدرات والكتب والتقارير االحصائية581910

نشر كارتات المعايدة والمناسبات واالحتفاالت581907

نشر مواعيد برامج االذاعه والتليفزيون581305

نشر وتقطيع وصقل األحجار239602

نشر ومسح وخرط وتقطيع األخشاب ورش خراطه األخشاب161002

نقل األثاث بالسيارات492303

نقل البضائع المبردة492305

نقل البضائع بالسكك الحديد بين المدن والضواحي491202

نقل البضائع بالصنادل اآللية ومقطوراتها502204

نقل البضائع بالعبارات502203

نقل البضائع بالمراكب الشراعية502202

نقل البضائع بين المدن492302

نقل البضائع داخل المدن492301

نقل البضائع داخل المدن بالسكك الحديد491201

نقل البضائع داخل المدن وبين المدن والضواحي491203

نقل البضائع عبر األنهار والقنوات والبحيرات وغيرها من الممرات المائية الداخلية مثل المرافا والمواني502201

نقل البضائع عبر البحار النقل البحري للبضائع501201

نقل البضائع عن طريق الجو بغير مواعيد محددة512002

نقل البضائع عن طريق الجو عبر خطوط منتظمة وطبقا لجداول زمنية محدده512001

نقل البضائع عن طريق المركبات التى يجرها اإلنسان أو الحيوان492313

(اللوريات  )نقل الحموالت عن طريق ناقالت الشحن 492308

نقل الركاب بالباصات السياحية492201

(بلم)نقل الركاب بالباصات النهرية 502104

نقل الركاب بالباصات بين المدن المختلفة492101

نقل الركاب بالباصات داخل المدن والضواحي492102

نقل الركاب بالبواخر النهرية502103

نقل الركاب بالدراجات النارية بدون عربة اوملحق بها عربة492204

(الخ...كوستر- كيا  )نقل الركاب بالسيارات وبالباصات الصغيرة 492203

نقل الركاب بالصنادل اآللية ومقطوراتها502106

نقل الركاب بالعبارات502107

نقل الركاب بالقوارب والمراكب عدا الصنادل اآللية502105

نقل الركاب بواسطة نوادي الطيران ألغراض الترفيه511006

نقل الركاب داخل المدن باصات متوسطة وصغيرة492103

نقل الركاب داخل المدن بالترام أو المترو492105

نقل الركاب داخل المدن بالسكك الحديد خطوط الضواحي492106

نقل الركاب داخل المدن بمترو األنفاق492104

نقل الركاب عبر األنهار والقنوات والبحيرات وغيرها من الممرات المائية الداخلية مثل المرافا والمواني502101

نقل الركاب عن طريق العربات التي يجرها الحيوان492212

نقل الركاب عن طريق خطوط السكك الحديد بين المدن491101

نقل الركاب من المدينة الي المطار ومن المدينة الي المحطات492107

نقل السوائل بدون عوالق صلبة باألنابيب493006



النشاطالرمز
نقل السوائل ذات العوالق الصلبة باألنابيب493007

نقل السيارات492309

نقل الغازات الطبيعية أو المصنعة باألنابيب493004

نقل القاذورات والفضالت بدون جمع أو تصريف492310

نقل الكبريت ومنتجاته493002

نقل المنتجات النفطية بالصنادل اآللية ومقطوراتها502205

نقل المواد النفطية بالسيارات الحوضية492304

نقل المياه باألنابيب493005

نقل المياه والسوائل وغيرها بالشاحنات492312

نقل النفط الخام باألنابيب493001

نقل النفط ومنتجاته بواسطة ناقالت النفط501203

نقل أجهزة التبريد492306

نقل أشجار الخشب بالغابات024006

نقل منتجات النفط باألنابيب493003

نقل وتسليم البريد والطرود بواسطة الشركات التي ال تتبع التزاما شامال في الخدمات ويمكن نقلها بأكثر من أسلوب532001

نقل وتوزيع الغاز عن طريق شبكة من الموصالت الرئيسية لالستهالك المنزلي أو الصناعي أو التجاري أو غيرها352002

هدم وتدمير المباني والتركيبات وغيرها من اإلنشاءات431101

هيئات الرقابة على التأمين662201

هيئات ومكاتب توظيف العمالة781001

هيئة االوراق المالية661101

هيئة النزاهة العامة841105

هيئة دعاوي حل نزاعات الملكية العقارية841103

هيدروكسيدالصوديوم201134

وحدات توليد الكهرباء التي تبيع إنتاجها من التيار الكهربائي للغير بجانب إنتاج الكهرباء للمشروع األم351004

ورش اإلصالح الكهربائي للسيارات تشمل البطاريات452002

ورش السمكرة259927

ورش الصيانة واإلصالح العام للسيارات452010

ورش اللحام259928

(صناديق السيارات الجكمجة  )ورش إصالح 452005

ورش إصالح اإلطارات لحام إطارات الكاوتشوك452003

ورش إصالح أبواب ومفاتيح السيارات452006

ورش إصالح وتنظيف الراديتر452004

ورش حداده السيارات452009

ورش خراطة المعادن259929

ورش سمكرة السيارات452007

ورش صبغ السيارات صبغ بالدوكو452008

وسائل أخرى متخصصة للسيطرة على التلوث390004

وسطاء التأمين نظير رسم في البيع والنقاش662202

وسطاء الشراء والبيع والتأمين للعقارات على أساس من العقود أو نظير رسم682002

(التجزئة )وكالء العمولة في تجارة السيارات جمله ومفرد 451015

وكالء عقود التنفيذ القانونية للعقارات682005


