
 التصانیف المستخدمة في مسح الصناعة
 
رمز 

 وصف النشاط النشاط

 إستخراج الغاز الطبیعي 620

 استغالل المحاجر إلستخراج األحجار والرمال والطفل 810

 إستخراج المعادن الكیمیائیة واألسمدة الطبیعیة 891

 إستخراج الخث  892

 استخراج الملح 893

 وإستخراج المعادن واستغالل المحاجر التى لم تصنف فى موضع آخرأنشطة أخرى فى التعدین  899

 أنشطة خدمات دعم إستخراج النفط والغاز الطبیعى 910

 أنشطة خدمات دعم التعدین واستغالل المحاجر االخرى 990

 تجھیز وحفظ اللحوم  1010

 تجھیز وحفظ وتعلیب األسماك والمنتجات السمكیة(الرخویات والقشریات) 1020

 تجھیز وحفظ الفواكھ والخضراوات 1030

 صناعة الزیوت والدھون النباتیة والحیوانیة 1040

 صناعة منتجات األلبان 1050

 صناعة منتجات طواحین الحبوب 1061

 صناعة النشا ومنتجاتھ 1062

 صناعة منتجات المخابز 1071

 صناعة السكر وتكریره 1072

 والحلویات السكریةصناعة الكاكاو والشیكوالتھ  1073

 صناعة المعكرونة وشرائط المعكرونة والمنتجات النشویة المماثلة 1074

 صناعة الوجبات واألطباق الجاھزة  1075

 صناعة منتجات غذائیة أخرى غیر المصنفة في مكان آخر 1079

 صناعة األعالف الحیوانیة المحضرة 1080

 وخلطھاتقطیر المشروبات الروحیة وتكریرھا  1101

 صناعة األنبذه 1102

 صناعة المشروبات الكحولیة من الشعیر وصنع مشروب الشعیر 1103

 صناعة المشروبات غیر الكحولیة(المرطبة) وتعبئة المیاه المعدنیة وزجاجات المیاه االخرى 1104

 صناعة منتجات التبغ 1200



 تحضیر وغزل ألیاف المنسوجات 1311

 نسج المنسوجات 1312

 إتمام تجھیز المنسوجات 1313

 صناعة األقمشة وأصناف من التریكو والكروشیة 1391

 صناعة المنسوجات الجاھزة عدا المالبس 1392

 صناعة السجاد والبسط 1393

 صناعة حبال السفن والحبال والدوبار والشباك 1394

 صناعة منسوجات أخرى غیر المصنفة فى مكان آخر 1399

 وتفصیل المالبس الجاھزة عدا المالبس المصنوعة من الفراءصناعة  1410

 صناعة أصناف الفراء 1420

 صناعة المالبس وأصناف أخرى من التریكو أو الكورشیة 1430

 دباغة وتھیئة و صباغة الجلود والفراء 1511

 صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید والسروج واألعنة 1512

 صناعة األحذیة 1520

 نشر وسحج األخشاب 1610

 صنع رقائق قشرة الخشب واأللواح الخشبیة  1621

 صناعة منتجات النجارة المستخدمة فى التشیید والبناء 1622

 صناعة األوعیة الخشبیة 1623

 صناعة المنتجات الخشبیة األخرى وصناعة منتجات من الفلین والقش ومواد الضفر 1629

 المقوى الكرتونصناعة عجائن الورق والورق  1701

 صناعة الورق المقوى المموج واألوعیة المصنوعة من الورق 1702

 صناعة منتجات أخرى من الورق والورق المقوى 1709

 الطباعة 1811

 أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة 1812

 استنساخ وسائل األعالم المسجلة 1820

 صناعة منتجات أفران الكوك 1910

 منتجات تكریر النفطصناعة  1920

 صناعة المواد الكیمیائیة األساسیة 2011

 صناعة األسمدة والمركبات النیتروجینیة (األزوتیة) 2012

 صناعة اللدائن البالستیك والمطاط التركیبى فى أشكالھا األولیھ 2013

 صناعة المبیدات الحشریة، والمنتجات الكیمیائیة الزراعیة األخرى 2021



 الدھانات والورنیشات،  والطالءات المماثلة وأحبار الطباعة صناعة 2022

 صناعة الصابون والمنظفات ومستحضرات التنظیف والتلمیع والعطور ومستحضرات التجمیل 2023

 صناعة منتجات كیمیائیة أخرى غیر مصنفھ فى مكان آخر 2029

 صناعة األلیاف والخیوط االصطناعیة 2030

 صناعة المنتجات الصیدالنیة والدوائیة والكیماویة، والنباتات الطبیة  2100

 صناعة اإلطارات واألنابیب المطاطیة وتجدید األسطح الخارجیة لإلطارات المطاطیة وإعادة بنائھا 2211

 صناعة المنتجات المطاطیة األخرى 2219

 صناعة منتجات اللدائن 2220

 الزجاجیةصناعة الزجاج والمنتجات  2310

 صناعة المنتجات الحراریة 2391

 صناعة المنتجات الطفلیة اإلنشائیة 2392

 صناعة المنتجات الخزفیة والسرامیك (البورسلین) االخرى 2393

 صناعة األسمنت ومنتجات صلب نصف جاھزة 2394

 صناعة األصناف المنتجة من الخرسانة واألسمنت والجص 2395

 األحجارقطع وتشكیل وصقل  2396

 صناعة المنتجات المعدنیة الالفلزیة األخرى غیر المصنفة فى مكان آخر 2399

 صناعة الحدید والصلب القاعدي 2410

 صناعة المعادن الثمینة القاعدیة والمعادن غیر الحدیدیة االخرى 2420

 سبك الحدید والصلب 2431
 سبك المعادن غیر الحدیدیة 2432

 المعدنیة اإلنشائیةصناعة المنتجات  2511

 صناعة الصھاریج والخزانات واألوعیة من المعادن 2512

 صناعة مولدات بخار الماء باستثناء مراجل التدفئة المركزیة بالمیاه الساخنة 2513

 صناعة األسلحة والذخائر 2520

 تشكیل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة ومیتالورجیا المساحیق 2591

 معالجة وطالء المعادن و اآللیات  2592

 صناعة أدوات القطع والعدد الیدویة واألدوات المعدنیة العامة 2593

 صناعة منتجات المعادن المشكلة االخرى غیر المصنفھ فى موضع أخر 2599

 صناعة المكونات وااللواح اإللكترونیة 2610

 صناعة الحاسبات واألجھزة الملحقة 2620

 معدات االتصالصناعة  2630



 صناعة االلكترونیات المستھلكة 2640

 صناعة معدات القیاس  واالختبار و المالحھ واجھزة المراقبة 2651

 صناعة الساعات بأنواعھا (وآلیات تحدید الوقت) 2652

 صناعة اجھزة االشعة واالجھزة الطبیة والعالجیة 2660

 الفوتوغرافيصناعة األجھزة البصریة واجھزة التصویر  2670

 صناعة وسائل االعالم المغناطیسیة والبصریة 2680

 صناعة المحركات والمولدات والمحوالت الكھربائیھ وصناعة أجھزة توزیع الكھرباء والتحكم فیھا 2710

 صناعة البطاریات والمركمات 2720

 صناعة كابالت بصریھ مصنوعھ من األلیاف 2731

 اإللكترونیة والكھربائیة والكابالت االخرىصناعة األسالك  2732

 صناعة أجھزة األسالك 2733

 صناعة معدات اإلضاءة الكھربائیة 2740

 صناعة األجھزة المنزلیة 2750

 صناعة المعدات الكھربائیھ األخرى  2790

 البخاریةصناعة المحركات والتوربینات باستثناء محركات الطائرات والسیارات والدراجات  2811

 صناعة المعدات التى تعمل بطاقة الموائع (الطاقة السائلة) 2812

 صناعة المضخات والضواغط والحنفیات والصمامات االخرى 2813

 صناعة المحامل والتروس واجھزة التعشیق ونقل الحركة 2814

 صناعة االفران وافران الصھر ومواقد افران الصھر 2815

 والمناولة صناعة معدات الرفع 2816

 صناعة األالت المكتبیھ ما عدا الحواسب اآللیھ والمعدات الطرفیھ 2817

 صناعة العدد الیدویة التي تعمل بالطاقة 2818

 صناعة االالت ذات االغراض العامة االخرى 2819

 صناعة االالت المستخدمة في الزراعة والحراجة 2821

 المعادن والعدد اآللیةصناعة العدد اآللیھ صنع آالت تشكیل  2822

 صناعة االالت التي تستعمل في معالجة المعادن الساخنة والسبك المیتالورجیا 2823

 صناعة اآلالت المستخدمة في المناجم والمحاجر والتشیید 2824

 صناعة آالت تجھیز األغذیھ والمشروبات والتبغ 2825

 صناعة آالت إنتاج النسیج والملبوسات والجلود 2826

 صناعة اآلالت ذات األغراض الخاصة االخرى 2829

 صناعة المركبات ذات المحركات 2910



 صناعة األبدان (أعمال تجھیز العربات) للمركبات ذات المحركات وصناعة المركبات المقطوره والمركبات النصف مقطوره 2920

 صناعة أجزاء وتوابع محركات المركبات ذات المحركات 2930

 السفن والمنشأت العائمةبناء  3011

 بناء قوارب النزھة والریاضة 3012

 صنع قاطرات (جرارات) وعربات السكك الحدیدیة 3020

 صناعة المركبات الجویھ والفضائیھ والمعدات ذات الصلھ 3030

 صناعة مركبات القتال العسكریة 3040

 صناعة الدراجات الناریة (الموتوسیكالت) 3091

 الدراجات الھوائیة ذات العجلتین والكراسي المتحركةصناعة  3092

 صناعة معدات النقل األخرى غیر المصنفة فى موضع آخر 3099

 صناعة األثاث  3100

 صناعة المجوھرات واألصناف والمواد المتصلة بھا 3211

 صناعة المجوھرات التقلیدیة ومواد أخرى متصلة بھا 3212

 صناعة اآلالت الموسیقیة 3220

 صناعة األدوات الریاضیة 3230

 صناعة األلعاب واللعب 3240

 صنع األدوات والمستلزمات الطبیة التي تستخدم في عالج األسنان 3250

 صناعات تحویلیة أخرى غیر مصنفھ فى موقع آخر 3290

 إصالح منتجات المعادن المشكلة 3311

 إصالح االآلت 3312

 والبصریةإصالح المعدات اإللكترونیة  3313

 إصالح المعدات الكھربائیة 3314

 إصالح معدات النقل عدا المركبات ذات المحركات 3315

 إصالح المعدات األخرى 3319

 تركیب المعدات واألالت الصناعیة 3320

 تولید ونقل وتوزیع الطاقھ (الكھربائیة) 3510

 جمع ومعالجة وتورید المیاه 3600

 (استرجاع) الموادإعادة تدویر  3830

 
  



 مالیة و البنوكالتصانیف المستخدمة في مسح ال
 

رمز 
 وصف النشاط النشاط

 البنوك المركزیة   6411

 الوساطة النقدیة االخرى   6419

 أنشطة الشركات القابضة   6420

 التمویل واالئتمان و وسائل التمویل المشابھة   6430

 التأجیر المالي   6491

 القروض الممنوحة األخرى   6492

انشطة خدمات المالیة األخرى عدا انشطة التأمین والتقاعد غیر المصنفة في موضع    6499
 أخر

 التأمین على الحیاة   6511

 التأمین عدا التأمین على الحیاة   6512

 اعاده التأمین   6520

 توفیر اإلعتمادات للمعاشات التقاعدیة   6530

األسواق المالیةإدارة    6611  

 أنشطة التعامل في األوراق المالیة   6612

 األنشطة المساعدة االخرى لنشاطات الخدمات المالیة    6619

 تقییم المخاطر والخسائر   6621

 أنشطة وكالء التأمین والسمسرة   6622

 االنشطة المساعدة أالخرى للتأمین وتوفیر االعتمادات لرواتب التقاعد   6629

 أنشطة إدارة التمویل   6630

 
 

 
 
 
 
 



 الخدماتالتصانیف المستخدمة في مسح 
 

رمز 
 وصف النشاط النشاط

 أنشطة اإلقامة قصیرة المدى   5510

 مواقع المخیمات و مواقف مركبات االستجمام والكرافانات   5520

 انشطة اإلقامھ اآلخرى   5590

المتنقلأنشطھ خدمة المطاعم والطعام    5610  

 خدمة الطعام والطبخ للمناسبات   5621

 أنشطھ خدمات الطعام األخرى   5629

 أنشطھ تقدیم المشروبات   5630

 أنشطة انتاج األفالم السینمائیة والبرامج التلیفزیونیة والفیدیو   5911

 أنشطھ األفالم السینمائیة والفیدیو والبرامج التلیفزیونیة   5912

توزیع األفالم السینمائیة والبرامج التلیفزیونیة والفیدیو أنشطھ   5913  

 أنشطھ عرض األفالم السینمائیة   5914

 أنشطھ إصدار التسجیالت الصوتیة والموسیقیة   5920

 اإلرسال اإلذاعي (األذاعة الصوتیة)   6010

 انشطة البرامج واألذاعة واالرسال التلیفزیونیة    6020

االتصاالت السلكیةأنشطھ    6110  

 أنشطھ االتصاالت الالسلكیة   6120

 أنشطھ االتصاالت عبر األقمار الصناعیة   6130

 أنشطة االتصاالت األخرى   6190

 أنشطھ برمجیات الحاسب   6201

 أنشطة استشارات وتسھیالت إدارة الحاسب   6202

 أنشطة الخدمات االخرى لنظم تكنولوجیا المعلومات وخدمات الحاسب    6209

 البنوك المركزیة   6411

 الوساطة النقدیة االخرى   6419

 أنشطة الشركات القابضة   6420

 التمویل واالئتمان و وسائل التمویل المشابھة   6430

 التأجیر المالي   6491

 القروض الممنوحة األخرى   6492



انشطة خدمات المالیة األخرى عدا انشطة التأمین والتقاعد غیر المصنفة في موضع    6499
 أخر

 التأمین على الحیاة   6511

 التأمین عدا التأمین على الحیاة   6512

 اعاده التأمین   6520

 توفیر اإلعتمادات للمعاشات التقاعدیة   6530

 إدارة األسواق المالیة   6611

 أنشطة التعامل في األوراق المالیة   6612

 األنشطة المساعدة االخرى لنشاطات الخدمات المالیة    6619

 تقییم المخاطر والخسائر   6621

 أنشطة وكالء التأمین والسمسرة   6622

 االنشطة المساعدة أالخرى للتأمین وتوفیر االعتمادات لرواتب التقاعد   6629

التمویلأنشطة إدارة    6630  

 األنشطة العقاریة في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة    6810

 األنشطة العقاریة على أساس عقد أو نظیر رسم   6820

 األنشطة القانونیة   6910

 االنشطھ المحاسبیة ومسك الدفاتر والتدقیق والخبرة األستشاریة الضرائبیة   6920

 انشطھ المراكز الرئیسیة   7010

 أنشطھ االستشارات االداریة   7020

 االنشطھ المعماریة والھندسیة وما یتصل بھا من استشارات فنیة   7110

 االختبارات والتحلیل الفني   7120

 البحث والتطویر التجریبي في مجال العلوم الطبیعیة والھندسة   7210

واإلنسانیةالبحث والتطویر التجریبي في مجال العلوم اإلجتماعیة    7220  

 اإلعالن   7310

 بحوث السوق وإستطالع الرأي العام   7320

 أنشطة التصمیم المتخصصة   7410

 االنشطة الفوتوغرافیة   7420

 األنشطة العلمیة والتقنیة والمھنیة المتخصصة األخرى التى لم تصنف في موضع أخر   7490

 األنشطة البیطریة   7500

 أنشطة تأجیر واستئجار المركبات    7710

 أنشطة تأجیر واستئجارالسلع الریاضیة ووسائل التسلیة   7721

 أنشطة تأجیر شرائط الفیدیو واالسطوانات   7722



 أنشطة تأجیر واستئجار السلع الشخصیة و المنزلیة أالخرى    7729

المادیة األخرىأنشطة تأجیر واستئجار األآلت والمعدات والبضائع    7730  

 تأجیر الملكیة الفكریة وما شابة عدا اعمال التالیف والنشر   7740

 أنشطة وكاالت توظیف العمالة   7810

 انشطة وكاالت توظیف العمالة المؤقتة   7820

 توفیر الموارد البشریة االخرى   7830

 أنشطة وكاالت السفر   7911

السیاحیةأنشطة تنظیم الرحالت    7912  

 أنشطة خدمات أخرى للسیاحة واالنشطة ذات العالقة   7990

 أنشطة األمن الخاص   8010

 أنشطة خدمة أنظمة األمن   8020

 انشطة التحقیق   8030

 أنشطة دعم المرافق المشتركة (المركبة)   8110

 النظافة العامة للمباني   8121

االخرىأنشطھ تنظیف المباني والصناعة    8129  

 أنشطھ خدمات االھتمام والصیانة للمناظر العامة    8130

 أنشطة التعبئة والتغلیف   8292

 أنشطھ آخرى لدعم األعمال غیر المصنفة في مكان آخر   8299

 التعلیم اإلبتدائي وما قبلھ    8510

 التعلیم  الثانوي العام    8521
 التعلیم الثانوي الفني والمھني   8522

 التعلیم العالي   8530

 التعلیم الریاضي والترفیھي   8541

 التعلیم التثقیفي   8542

 أنواع اخرى من التعلیم لم تصنف في مكان آخر   8549

 انشطة الدعم التعلیمي   8550

 أنشطة المستشفیات   8610

 أنشطة العیادات الطبیة وطب األسنان   8620

االخرىانشطة صحة اإلنسان    8690  

 تسھیالت الرعایة التمریضیة مع األقامة   8710

 انشطة رعایة  المقیمین من ذوي اإلعاقھ الذھنیة واألمراض العقلیة واالعاقھ الجسدیة   8720



 أنشطة رعایة المقیمین المسنین والمعاقین   8730

 أنشطة رعایة المقیمین األخرى   8790

إقامة للمسنین والمعاقین أنشطة العمل االجتماعي بدون   8810  

 أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة االخرى    8890

واألنشطة الترفیھیھ أنشطة األبداع والفنون 9000  

 أنشطة المكتبات والمحفوظات   9101

 أنشطة المتاحف والمحافظة على المواقع والمباني التاریخیة   9102

ت وانشطھ الحیاة البریةانشطھ حدائق النباتات والحیوانا   9103  

 انشطھ المقامرة والمراھنة   9200

 تشغیل االنشطة الریاضیة   9311

 أنشطة األندیة الریاضیة   9312

 انشطھ ریاضیة أخرى   9319

 انشطھ متنزھات التسلیة والمالھي   9321

 انشطھ الترفیھ والتسلیة االخرى التي لم تصنف في موضع آخر   9329

 أنشطة مؤسسات االعمال وارباب العمل والمؤسسات المھنیة ذات العضویة   9411

 أنشطة المنظمات المھنیة ذات العضویة   9412

 أنشطة نقابات العمال   9420

 أنشطة المنظمات الدینیة   9491

 أنشطة المنظمات السیاسیة   9492

موضع آخرأنشطة المنظمات ذات العضویة األخرى التي لم تصنف فى    9499  

 إصالح الحاسبات االلكترونیة والمعدات الملحقة بھا   9511

 إصالح معدات االتصال   9512

 إصالح االلكترونیات األستھالكیة   9521

 إصالح األجھزة المنزلیة ومعدات المنزل والحدیقة   9522

 إصالح األحذیة والمنتجات الجلدیة   9523

والمفروشات المنزلیةاصالح االثاث,    9524  

 إصالح السلع الشخصیة والمنزلیة األخرى   9529

 الغسل والتنظیف بالبخار لمنتجات المنسوجات والفراء   9601

 خدمات الحالقة ومعالجة التجمیل االخرى   9602

 أنشطة الجنائز وما یتصل بھا من أنشطة   9603

المصنفة في موضع آخرأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى غیر    9609  



 أنشطة  األسر المعیشیة  التي تعین افراداً لالعمال المنزلیة   9700

 أنشطة إنتاج السلع غیر الممیزة والتى تنتجھا األسرة الخاصة الستخدامھا الخاص   9810

 أنشطة الخدمات غیر ممیزة التي تنتجھا األسر الخاصة إلستخدامھا الخاص   9820

المنظمات والھیئات غیر اإلقلیمیةانشطة    9900  

 
 


