
التسميات لألنشطة االقتصادية

التاريخ : 2013/05/28

التسمية رمز النشاط

مؤسسة حماية و  إ ستصالح األراضي 101101

مؤسسة تهيئة المساحات المسقية و تصريف المياه 101102

مؤسسة االشغال الغا بية واستغالل الغابات 101103

مؤ سسة تخزين الحبوب ومعا لجة الزروع 101104

مؤسسة توضيب المنتوجات الفالحية 101105

مؤسسة إنتاج و توزيع االصناف النباتية غير المزروعة 101106

مؤسسة األشغال الفالحية و المعالجات النباتية الصحية 101107

مشتلة 101108

إنتاج البذور 101109

مؤسسة إنتاج و حفظ الفطريات المزروعة 101110

مؤسسة  تربية النحل 101111

تربـيـة الحيـوانـــات األلـيـفـة 101112

تربية فصائل الحيوانات غير األليفة 101113

التسمين الصناعي لألبقار والألغنام 101201

التسمين الصناعي للدواجن والتفريخ الصناعي للبيض 101202

مؤسسة الصيد البحرى الصناعي 101203

مؤسسة تحويل المرجان 101204

مؤسسة تربية المائيات 101205

حفر اآلبار البترولية 102101

جيوفيز ياء. 102102

تحاليل مرتبطة بالمحروقات . 102103

دراسات وهندسة مرتبطة بالمحروقات 102104

مؤسسة الهندسة الصناعية 102105

بناء المنشآت لتركيبات، إنتاج ، تحو يل ، نقل وتوز يع المحروقات 102201

إستخراج المحروقات السائلة والغازية 102202

إنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء 102203

نقل الغاز الطبيعي 102204

نقل المحروقات السائلة والمكثفة بواسطة القنوات 102205

توزيع عمومي للغاز 102206

مؤسسة صيانة قنوات المحروقات 102207

تكرير البترول 102301

تمييع الغاز الطبيعي 102302

مصنع الكوك ( مكوكة 102303

صنع كتل الوقود 102304

صــنـاعــة  الـزيــوت 102305

مـعـالـجة  الزيـوت المـسـتـعـملـة و تـجـديـدهـا 102306

بناء محطات الخدمات و صناعة تجهيزاتها 102307

إستخراج و تحضير معدن الحديد 103101

إستخراج وتحضير البوكسيت 103102

إستخراج وتحضير المعادن العادية غير الحديدية 103103

إستخراج وتحضير المعادن واألمزجة الحديدية 103104

إستخراج وتحضير المعادن الثمينة 103105

إستخراج وتحضير المعادن الحديدية المختلفة 103106

إستخراج وتحضير معادن األورانيوم و المعادن اإلشعاعية 103107

إستخراج وتحضير بوريطس الحديد ، إنتاج الكبريت 103108

إستخراج و تحضير المنتجات المعدنية المختلفة 103109

طحن االمعادن  و األدوات ( باستثناء اإلستخراج 103110

أشغال مرتبطة باستغالل المناجم 103111

إستخراج الفحم الحجري 103201

إستغالل مقالع حجر البناء ، للبناء والصناعة 103202
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إستخراج وتحضير الرمل ، إستخراج المعادن الغرينية 103203

إستخراج وتحضير الجبس 103204

إستخراج وتحضير حجر الجير 103205

إستخراج وتحضير الصلصال 103206

إستخراج وتحضير منتجات المقلع المختلفة غير موجهة لمواد البناء 103207

إستخراج وتحضير ملح البوتاسيوم 103208

إستخراج وتحضير األمالح بمافي ذلك السبخات المالحة ( مالحات 103209

إستخراج وتحضير الفوسفات 103210

تحــويـل الزفـت 103211

صناعة الحمض الكبريتي والمنتجات المشتقة 104101

صناعة المنتجات الكيميائية  بواسطة الحل الكهربائي أو بالحرارية الكهربائية 104102

صناعة الغاز المضغوط أو المميع ( باستثناء  :  غ . ب . م . +  غ.ط.م 104103

صناعة المكففات المعدنية والتركيبا ت واأللوان الخاصة بالطالء 104104

صناعة  منتجات مختلفة للكيمياء المعدنية 104105

صناعة اآلسمدة اآلزوتية ومنتجات آزوتية أخرى 104106

صناعة األسمدة الفوسفاتية 104107

صناعة أسمدة أخرى 104108

صناعة المنتجات الكيميائية األساسية للصيدلة 104109

صناعة المنتجات الكيميائية لإلستعمال الميكانيكي ، للعدانة  وللصناعة 104110

التحو يل األولي لمادة البالستيك األساسية 104111

صنع الكواشف المخبرية 104112

صناعة المحروقات اآلسيكليكية ، السيكليكية ، أو بنزينيكية ، مشتقات المحروقات ومركبات عضوية أخرى( غ. م.ف. م. أ 104201

صناعة المواد التركبية الملونة 104202

صناعة  المادة البالستيكية القاعدية والراتنجات التركيبية 104203

إستخراج وتحو يل المواد الحيوانية والنبا تية 104204

صناعة القطران والبنز ول و مواد المساكة 104205

صناعة المتفجرات  لواحق التحريق والحراقات 104206

صناعة المنتجات الصيدلية 104207

صناعة المواد الكاشطة 104208

صناعة الفحم اإلصطناعي وفحم التراب المنشط 104209

صناعة الدهون ، البرنيق، مواد الصباغة وحبر المطبعة 104210

صناعة مبيدات الحشرات والمنتجات المضادة لألمراض الفطرية والمعقمة 104211

صناعة منتجات الفوتوغرافية 104212

صناعة الز يوت الخالصة للعطارة و مستحضرات التجميل 104213

صناعة سماد المطاط والمطاط المتجدد 104214

صناعة األحواق  و  السفق 104215

صناعة أدوات من المطاط  غ.م.ف.م.أ  ( باستثناء األحذية 104216

صناعة أعواد الثقاب ( الكبريت 104217

صناعة الصا بون والصابون الصغير ( مصبنة 104218

صناعة الشموع الشمعدانات ومشتقات من الحامض الدهني 104219

صناعة عجينة الورق وصناعة الورق المقوى 104220

صناعة منتجات التبييض ومواد الصيانة المماثلة 104221

صناعة المواد الكيميائية لمعالجة المياه، الجلود و األانسجة و كل المواد األخرى 104222

صـنع المنـتوجـات الصـيدالنيـة  لإلسـتعـمال البيطـري 104223

صناعة العتاد الصناعي والحراري للحرق،عتاد إسالة الغاز في األنابيب 105101

صناعة عتاد التبريد ( كهربائي أو  ال ) غير المنزلي 105102

صنع المحركات الثابتة ( باستثناء محركات السيارات ، الطائرات والمحركات البحرية الكبرى 105103

صنع ماكنات وترببينات البخارية 105104

صنع المضخات وعتاد الري 105105

صنع عتاد الحريق 105106

وزارة التجارة
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صنع معدات الرفع والحمل،  معدات للصناعات الثقيلة  والسكك ا لحديدية 105107

صناعة العتاد المتحرك بالسكك الحديدية 105108

صناعة الماكينات الفالحية و التجهيزات الموجهة للصيد البحري و تربية المائيات 105201

صنع أدوات آلية ، آليات ميكانيكية ، األعضاء الميكانيكية ( بما في ذلك عتاد التلحيم 105202

صناعة العتاد المستعمل في الصناعات الغذائية ، التبغ وأعواد الثقاب ( الكبريت ، صناعات الجلواد ، المطاط  والمواد البالستيكية ، صناعة ماكنات التوضيب والتعليب  ، معدات
لمعالجة المجمدات

105203

صناعة ماكينات الخياطة واألحذية 105204

صناعة الماكينات لصناعة النسيج 105205

صناعة اآلالت لصناعة الورق والورق المقوى 105206

ميكانيك الدقة 105207

التشكيل الميكانيكي 105208

صناعة مدرجات الكريات 105209

صناعة النوابض 105210

صنع السالسل والسليسالت 105211

صناعة اآلليات اليدوية المعدنية 105212

صنع عتاد و تجهيزات تربية الدواجن 105213

صنع المعدات ، التجهيزات و األغراض المستعملة في التربية و العناية بالحيوانات اآلليفة 105214

بناء السفن و األليات العائمة 105301

التصليح البحري ، التقو يم و تحذيب السفن و تكسير السفن أو حطام السفن 105302

أشغال خاصة بالسفن 105303

مؤسسة األشغال تحت البحرية، البحرية و النهرية 105304

صناعة السيارات و المحركات الحرار ية 105401

صناعة هياكل السيارات، المقطورات و الصناديق القالبة للشاحنات. 105402

صناعة تجهيزات ، لواحق و قطع الغيار السيارات 105403

تلبيس غير الصناعي لإلطارات 105404

صناعة الدراجات والدراجات النارية 105405

صناعة قطع الغيار ولواحق الدراجات والدراجات النارية 105406

بناء خاليا اآلالت الطائرة 105407

بناء محركات الطائرة 105408

بناء و تركيب التجهيزات ، التسلح ، آالت على متن الطائرات 105409

بناء وتركيب المعدات الكهربائية والخاصة علي متن الطائرات 105410

بناء وتركيب عتاد الميدان والتدر يب لقيادة الطائرات علي األرض 105411

بناء و تركيب معدات مختلفة لتجارب الطيران 105412

بناء اآلليات الخاصة 105413

صناعة األسلحة الحربية 105414

صناعة أسلحة الصيد والدفاع 105415

مؤسسة  صناعية لتلبيس اإلطارات المطاطية 105416

صنع لوحات الترقيم، صفائح، رقائق و قطع من األلومينيوم 105417

صناعة الألساالك الكهربائية والهاتفية 105501

صناعة الماكينات والمعدات الكهربائية و أجهزة التوزيع 105502

صناعة األجهزة الراديوكهربائية  و اإللكترونية 105503

صناعة اآلالت الصغيرة للتركيب واإلنارة الكهربائية 105504

صناعة العدادات الكهربائية ، محوالت القياس ، األجهزة الكهربائية واإللكترونية للقياس والمراقبة 105505

صناعة البطاريات والمراكم 105506

صناعة المصابيح الكهربائية 105507

صناعة  األجهزة الكهربائية واإللكترومنزلية المختلفة 105508

صنع العتاد  و التجهيزات المرتبطة بميدان الطاقة الشمسية و الكهربائية 105509

إنجاز و تصميم المركبات اإللكترونية الموجهة للصيانة الصناعية 105510

صنع لوحات إشارات المرور للطرق و الطرق السريعة 105511

صنع تجهيزات ، عتاد و لوازم األمن و الحماية 105512

وزارة التجارة
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صنع  الالفتات الضوئية، لوحات إشهارية و ملصقات 105513

صناعة العتاد الهاتفي والتلغرافي 105514

صناعة التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق 105515

صناعة الساعات 105601

صناعة العدادات ، أجهزة الوزن والمراقبة وأدوات التمييز 105602

صناعة أجهزة الدقة والنظر 105603

صناعة  النظارات 105604

صناعة عتاد التصوير الفتوغرافي والسينماتوغرافي 105605

صنع التجهيزات ، المعدات و العتاد الموجهة  إلجراء التجارب، البحث العلمي ، الوزن ، القياس و التحاليل الفيزيائية و  الكيميائية ، بما في ذلك  لواحقها 105606

صناعة التجهيزات الحساسة الخاصة بالرؤية 105607

صنع أجهزة  المكاتب ومعالجة المعلومات 105701

صنع  المنتوجات شبه الصيدالنية ، معدات ، أجهزة و أدوات طبية جراحية 105702

صناعة كل المعدات، التجهيزات، األجهزة و األدوات الموجهة للمعوقين. 105703

صناعة التجهيزات و التوريدات الصناعية 105704

صناعة الفوالذ العادي 106101

التصفيح على الساخن للفوالذ العادي 106102

صناعة الفوالذ الرقيق أو الخاص (ف.ر.خ 106103

تصفيح وصناعة منتجات الفوالذ الرقيق أو الخاص (ف.ر.خ 106104

تحو يل الفوالذ الرقيق الخاص 106105

تصفيح وتجنيب على البارد للفوالذ العادي ، قلد ، تمديد وتحويالت أخرى للفوالذ العادي 106106

صناعة أنابيب الفوالذ 106107

عدانة األلومنيوم والمعادن الخفيفة األخرى ( بمافي ذلك صنع األمزجة الخفيفة من الدورالمين واأللباكس 106108

التحويل األولي للمعادن غير الحديدية وصنع نصف المنتجات من المعادن غير الحديدية 106109

إنتاج األمزجة الحديدية 106110

عدانة المعادن التي تدخل ضمن األمزجة الحديدية والمعادن المشابهة 106111

عدانة وتصفية المعادن العادية وأمزجتها 106112

تصفية المعادن الثمينة 106113

تصفيح على الخشب 106114

صناعة و معالجة الزهر 106201

مصهر كبير والتطريق الكبير 106202

مسبكة 106203

النحاسة 106204

صناعة الصنابير 106205

البناء المعدني ( صنع العناصر والتركيب معا أو الصنع فقط 106206

أنتاج وأشغال التصنيع (على نموذج 106207

نلبيس ومعالجة المعادن 106208

تقطيع وتطريق المعادن 106209

التقوير ، الخراطة ، صنع اللوالب والبراغي 106210

الرسم ، الشبك ، القولبة 106211

الحدادة والنجارة المعدنية 106212

صناعة الرزم والتكييف المعدني 106213

صناعة األنابيب المعدنية المرنة 106214

صناعة األدوات المعدنية الصغيرة 106215

صناعة المغناطيس الدائم 106216

صناعة اإللكترودات للكهروعدانة والكهروكيمياء من الغرافيت أو من الكربون عديم الشكل ( باستثناء إلكترودات اللحامة 106217

نـجــارة األلومـنيــوم 106218

صنع الستائر البندقية و الكاليفورنية 106219

مؤسسة نجارة الخشب، األلمنيوم و كل المواد األخرى 106220

معالجة المساحات 106221

الطحانة 107101

وزارة التجارة
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صناعة العجائن الغذائية و الكسكسي 107102

تقشير الحبوب و فرزها 107103

المنتجات النشوية و محسن الخبازة 107104

المخبزة الصناعية 107105

بسكتة ، حلويات و منتجات الحمية 107106

صناعة تغذية األطفال 107107

صنع المواد الغذائية 107108

إنتاج الحليب و مشتقاته (ملبنة 107201

مزبدة 107202

مجبنة 107203

صناعة مستحضرات السكاكر 107204

صناعة الشكوالطة 107205

صناعة الثلوج الصناعية 107206

صناعة مستخلصات و النكهات الغذائية 107207

اإلنتاج الصناعي للقشدة  المثلجة و المواد األخرى المثلجة 107208

عصر و تصفية الزيوت النباتية 107301

صناعة المواد الدسمة ذات األصل الحيواني 107302

صناعة المرغرين 107303

السكريات و تصفيتها 107401

إعداد القهوة و الشاي، الهندباء (تحميص البن 107402

صناعة الخميرة 107403

معالجة و تحويل التمر 107404

نباذة الخمور، حفظها و تدبيرها 107501

تحضير الخمور الخاصة 107502

الجعة  و النثاشة (الملت 107503

المسدرة 107504

إنتاج المياه المعدنية و المشروبات المختلفة غير الكحولية 107505

تقطير الكحول  ألغراض التغذية 107506

تقطير المشروبات الروحية و صناعة المشروبات المشهية 107507

تقطير الشمندر،  القلقاس الرومي،  الحبوب،  البطاطس ، إلخ 107508

معالجة أوراق التبغ 107509

صناعة  التبغ و أعـواد  الكبريت 107510

صنع معلبات الفواكه و الخضر 107601

صناعة معلب اللحم، الدواجن و الكبد الدسم 107602

تحضير األطباق المطبوخة 107603

صنع معلبات األسماك والقشريات 107604

صناعة البهارات المختلفة 107605

صناعة الحساء،  الثريد و األريجيات 107606

الذبح  و القطع الصناعي للحوم القصابة ( مذبحة صناعية 107607

صناعة منتجات لتغذية الحيوانات 107608

تحويل و تصبير الخضر و الفواكه 107609

إنتاج لحوم القصابة ، الدواجن و األرانب الطازجة ، المجمدة أو المثلجة 107610

تحميص الفواكه الجافة و تجفيف البقول 107611

تحويل المنـتـوجـات  الغـذائـية 107612

تحضير الصوف ( من الجز 108101

الغزل الصناعي للصوف 108102

النسج الصناعي للصوف ومواد نسيجية أخري 108103

اإلنتاج الصناعي للزرابي 108104

إنتاج صناعي للبديات واألقمشة غير المنسوجة و القطن المندوف 108105

خدمة القطن 108106

وزارة التجارة
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النسج الصناعي للقطن 108107

الغزل الصناعي للقطن الممزوج بمواد نسيجية أخرى 108108

اإلنتاج الصناعي لخيوط الخياطة 108109

صناعات األلياف النباتية باستثناء القطن 108110

تحضير الحرير الطبيعي وغزل األنسجة اإلصطناعية و التركيبية 108111

صناعة األلياف التركيبية (غير سيليوزية 108112

النسيج الصناعي للحرير ممزوج بمواد نسيجية أخرى 108113

نساجة صناعية 108114

صنع المنتجات النسيجية البالستيكية لكل اإلستعماالت 108115

اإلنتاج الصناعي لألوشحة ، التول ، الغيبور ، أوشحة صغيرة ، مطرزات 108116

صناعة األشرطة ، الظفائر ، الزركشات القيطانية 108117

اإلنتاج الصناعي للشبابيك المعقودة وشباك الصيد البحري 108118

تكملة أعمال النسيج ( تبييض ، صباغة ، طباعة وتجهيز 108119

اإلنتاج الصناعي للمشمعات األرضية ( لينوليوم ) ، األقمشة المشمعة و المنتجات المشابهة 108120

أإلنجاز الصناعي للمالبس والبياضة 108121

الصناعات المختلفة لأللبسة 108122

صنـاعـة  األنسجة الصناعية ومصنوعات من النسيج 108123

السرادة الصناعية 108124

تفصيل ، صنع العلم الوطني و الشارات الحاملة للعلم الوطني و األعالم الصغيرة 108125

الدباغة الصناعية لجلد البقر المغطى ( الجلد بالكروم 108201

الدباغة الصناعية لجلد البطانة أو النعالة ( البقر ، اإلبل والخيل 108202

الدباغة والمراطة الصناعية لجلود األغنام  و الماعز 108203

الفراوة 108204

صنع بدائل الجلد ( جلد تركيبي أو إ صطناعي 108205

اإل نتاج الصناعي للجلود المجمعة والجلود اإلصطناعية 108206

صنع قفازات من الجلود 108207

اإلنتاج الصناعي للسخاتة ، أدوات السفر  و أدوات أخرى مشابهة موجهة لكل اإلستعماالت 108208

صنع الرحالة 108209

صنع األحزمة الجلدية من كل المواد 108210

اإلنتاج الصناعي لألحذية 108211

اإلنتاج الصناعي للمالبس من الجلود 108212

إنتاج صناعي للمجوهرات 108301

تحــويل و تـصـنيـع  المـعـادن الثمـيـنة 108302

صناعة األجهزة و التجهيزات الموجهة النتاج المجوهرات 108303

إسترجاع ورسكلة المعادن الثمينة. 108304

اإلنتاج الصناعي لألسمنت ( مصنع األسمنت 109101

اإلنتاج الصناعي للجص  و مشتقاته ( مصنع الجص 109102

اإلنتاج الصناعي للمنتجات الخراسانية غير المجمعة 109103

اإلنتاج الصناعي للمنتجات المصنعة من الخرسانة أو من الجبس ( التي تدعى المجمعة 109104

اإلنتاج الصناعي للبالط و البالطة من األسمنت و الغرانيتو 109105

إنتاج أجزاء  البناء الجاهز من الخرسانة و تحضير الخرسانة الجاهزة لإلستعمال 109106

اإلنتاج الصناعي لمنتجات الطين غير المقاوم ( صنع األجر و القرميد الصناعي 109107

اإلنتاج الصناعي للمنتجات المقاومة و الحافظة للحرارة 109108

اإلنتاج الصناعي للمنتجات الخزفية غير الصحية ، للصناعة والبناء 109109

اإلنتاج الصناعي للمنتجات الخزفية الصحية 109110

صناعة مواد البناء البالستيكية 109111

صناعة األدوات الصحية من مختلف المواد 109112

اإلنتاج الصناعي ، التشكيل و تحويل الزجاج المسطح و المرايا 109113

اإلنتاج الصناعي ، التشكيل وتحويل الزجاج األجوI الميكانيكي والزجاج التقني 109114

صنع الغرف الصحراوية و البنايات المعدنية الجاهزة األخرى 109115

وزارة التجارة
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بناء المباني والشاليات الجاهزة الصنع 109116

مؤسسة أشغال البناء في مختلف مراحله 109201

مؤسسة  صناعية للنجارة المتعلقة بالبناء 109202

مؤسسة أشغال مساكة البناء والترصيص 109203

مؤسسة الدهن الصناعي و دهن المباني 109204

مؤسسة صناعية إلنتاج مجموعات المباني المعدنية 109205

مؤسسة أشغال الكهرباء 109206

مؤسسة تركيب أنظمة التكييف و التبريد 109207

مؤسسة الحماية ضد السرقة 109208

مؤسسة األشغال  العمومية الكبرى  و الري 109209

مؤسسة الحفر واألشغال الريفية 109210

مؤسسة أشغال الطرقات و  المطارات 109211

مؤسسة أشغال السكك الحديدية 109212

مؤسسة األشغال الحضرية والنظافة العمومية 109213

مؤسسة تركيب الشبكات والمراكز الكهربائية و الهاتفية 109214

مؤسسة وضع القنوات طويلة المسافة 109215

مؤسسة تركيب التجهيزات الحرارية الصناعية 109216

مؤسسة أعمال الصيانة و الخبرة الخاصة بالمشآت 109217

مؤسسة الترقية العقارية 109218

مؤسسة الدراسات و اإلنجازات في الهندسة المدنية 109219

مؤسسة ترميم البنايات 109220

مؤسسة الدراسات و إنجاز المنشآت  الكهربائية  و الغازية 109221

مؤسسة الدراسات و إنجاز كل فروع نشاطات البناء ، الري و األشغال العمومية 109222

مؤسسة بناء و تهيئة المنشآت المختلفة 109223

مؤسسة تسيير شبكات الري 109224

بناء تجهيز و تركيب المسابح 109225

تجهيز و تركيب الصونة و الحمامات 109226

اإلنتاج الصناعي للقفالة و الخردوات 110101

اإلنتاج الصناعي ألدوات السمكرة و المطالة 110102

اإلنتاج الصناعي لألدوات المنزلية و ما يشابهها 110103

اإلنتاج الصناعي ألدوات السكاكين 110104

صنع األثاث المعدني 110105

اإلنتاج الصناعي لألواني من الفخار الرقيق ، من الخزف و من الخزف الصيني 110106

اإلنتاج الصناعي لكل أنواع الفرش المعدة  لكل اإلستعماالت و كل أدوات التنظيف و الصيانة من كل المواد 110107

فـرز ، تـوظيـب و تحـويـل الرثـاثـة 110108

تحويل  صناعي لكل المواد الموجهة للتنظيف و الصيانة 110109

المناشر الصناعية 110201

مؤسسة صناعية لتحويل الخشب 110202

اإلنتاج الصناعي لمجموعات التأثيث من الخشب لإلستعمال المنزلي أو الفندقي 110203

صنع األثاث من الخشب للجماعات 110204

مؤسسة صناعية إلنتاج األسرة 110205

صناعة أدوات الثأثيث من البالستيك 110206

مؤسسة صناعية  لتحويل الفلين و منتجات من الفلين 110207

صناعة أجهزة اإلنارة 110208

صناعة العتاد، التجهيزات و المواد المرتبطة بميدان اإلشهار و العرض 110209

صناعـة األثـاث من كل المواد 110301

إنتاج و توزيع المياه 111101

صناعة األلعاب و اللعب 111201

اإلنتاج الصناعي ألدوات الرياضة و التخييم  (غ.م.ف.م.أ 111202

إنتاج صناعي لآلالت الموسيقية العصرية 111203

وزارة التجارة
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إنتاج صناعي لألسطوانات، أشرطة و الكاسيتات الممغنطة 111204

صناعة األدوات للمدخنين و الطرف المعدنية 111205

اإلنتاج الصناعي ألدوات التزيين 111206

صناعة األدوات اإلشهارية و هدايا المؤسسات. 111207

صناعة الماكنات و األدوات الخاصة لتهيئة حضائر التسلية والترقية ، التجهيزات الرياضية ، األلعاب و أدوات الترفيه. 111208

صناعة األمينت 111301

التحويل الصناعي للورق و صناعة أدوات مختلفة من الورق 111302

صناعة سيارات األطفال و أدوات رعاية األطفال 111303

إنتاج صناعي لألدوات واللوازم المدرسية و المكتبية 111304

صناعة أدوات من البـالسـتيـك  (غ.م.م.أ 111305

مـطبـعــة صنــاعــيــة 111307

بناء سفن النزهة 111308

صناعة كل األجسام المجوفة من البالستيك ومن كل أنواع الصمغ 111309

صناعة مواد التعبئة البالستيكية 111310

صناعة كل أنواع مواد التعبئة من الورق 111311

صناعة مواد التغليف  من كل المواد 111312

إسترجاع المواد المعدنية القابلة إلعادة التصنيع 112001

إسترجاع المواد غير المعدنية للرسكلة 112002

صناعة مختلف مواد الكيمياء المعدنية 112003

الرخامة الصناعية 112004

صناعة التجهيزات و المعدات للفنادق، المقاهي و المطاعم،المغـسـل  و المدابغ 112005

تركيب حجرات الترميد و التجهيزات الملحقة 112006

وزارة التجارة
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