
التسميات لألنشطة االقتصادية

التاريخ : 2013/05/28

التسمية رمز النشاط

فندق و مطعم ( سياحي أو  ال 601101

فنادق السياحة بدون مطعم 601102

فنادق الشباب و مالجئ بهدف الربح 601103

إستغالل مسا حا ت التخييم 601104

قرى العطل 601105

تجهيز لإل يواء الجماعي غير السيا حي 601106

فندق عائلي 601107

فندق ، حانة و مطعمَ 601108

موتيل 601109

مرقد 601110

مركب سياحي 601111

مراكز العطل و الترفيه للشباب 601112

المنازل السياحية المفروشة 601113

اإلقامات السياحية 601114

إ طعا م  كامل  (مطعم). 601201

إ طعام سريع  (فا ست فو د 601202

مطعم ، مقهى ( محطات الطرق 601203

مقشدة ، مثلجات و شراب عصير الفواكه 601204

مشوى 601205

كشك المشروبات، الفطائر و المثلجات 601206

مقهى و مطعم 601207

مطعم . 601208

حـانة و مطــعـم 601209

مقهي 601301

محالت إ ستهالك المشروبات الكحولية 601302

قــاعــة  شــاي 601303

إستغالل الموزعات اآللية للقهوة و المشروبات 601304

مقهــى مغنــى 601305

إستغالل الموزعات اآللية للمواد الغذائية و غير الغذائية. 601306

تموين قواعد الحياة 601401

محضر الطعام 601402

إ متياز  (تمو ين 601403

صـيــدلـيــة 602101

نظاراتي 602102

مؤسسات إستشفائية ، مصحات و مرا كز صحية متخصصة 602103

خدمات خاصة لسيارات اإل سعاف 602104

مخبر التحاليل 602105

الرمامة الطبية 602106

نشاطات الحمامات المعدنية وحمامات  المعالجة بمياه البحر 602107

أعشابي 602108

خدمات جنائزية 602109

التصوير الطبي 602110

طبيب رمامة األسنان ( رمامة األسنان 602111

تهيئة كل أنواع السيارات الموجهة لالستعمال المهني, الطبي أو غيره. 602112

ديار اإلقامة الصحية 602113

ترويض وتنظيف الحيوانات األ ليفة و الكالب 602201

مؤسسة حيازة الحيوانات غير األليفة ، حديقة الحيوانات 602202

تدريب الحيوانات للسباقات 602203

مرائب 603001

مساحة توقف مهيأة  (موقف 603002

وزارة التجارة
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التسميات لألنشطة االقتصادية

التاريخ : 2013/05/28

التسمية رمز النشاط

كراء القاعات 603003

كراء السيارات مع أو بدون سائق 603004

كراء سفن النزهة و القوارب 603005

كراء معدات ، ماكنات و تجهيزات فالحية 603006

كراء معدات و أدوات للبناء و األشغال العمومية 603007

كراء تجهزات اإل عالم األ لي و المكتب 603008

كراء الماكنات و التجهيزات المختلفة 603009

كراء عتاد الوزن 603010

كراء الدراجات و الدراجات النارية 603011

كراء عتاد و تجهيز التخييم 603012

كراء عتاد خاص بالحفاالت و اإل ستعراضات 603013

إ يجارات مختلفة  ( غ . م . ف.أ 603014

كراء السيارات المستعملة لكل األرضيات السياحية والنفعية مع أو بدون سائق 603015

نقل جماعي للمسافرين في المناطق الريفية 604101

النقل الجماعي للمسافرين في المناطق الحضرية وضواحيها و ما بين الواليات 604102

مؤ سسة سيارات األ جرة 604103

نقل آخر خاص للمسافرين 604104

نقل البضائع على كل المسافات 604105

نقل و تسليم للمنتوجات المبردة  وا لمنتوجات الغذائية 604106

مؤسسة التموين بالتجهيزات، المعدات و المواد الغذائية للفنادق، المقاهي، المطاعم و الجماعات 604107

نقل األشخاص الموجه 604108

نقل و توزيع كل البضائع 604109

نقل عمومي بري و طني و دولي للمسافرين 604110

نقل و توزيع المنتوجات البترولية 604111

نقل و توزيع غاز البترول المميع 604112

مساعد نقل البضائع عبر الطرقات 604113

نقل و توزيع الغازات الصناعية 604114

نقل المواد الخطرة عبر الطرقات 604115

دراجة نارية باألجرة 604116

نقل المسافرين بواسطة السكك الحديد ية 604201

نقل البضائع بالسكك الحديد ية 604202

النقل الجوي لألشخاص 604301

النقل الجوي للبضائع 604302

خدمات جوية للنقل 604303

الخدمات الجوية للفالحة 604304

النقل البحري للمسافرين 604401

النقل البحري للبضائع 604402

المالحة الساحلية 604403

خدمات األ سفار البحرية 604404

النقل بواسطة األ نابيب 604501

ترحيل في كل اإلتجاهات ( مؤسسة 604601

شحن و تفريغ البضائع 604602

إستيداع التبريد 604603

تخزين السلع 604604

مخازن عامة ( تخزين واقع تحت النظام الجمركي 604605

تسيير هياكل النقل البري 604606

مؤسسة خدمات الموانيء 604607

خدمات المطارات 604608

إستئجار  وسائل نقل البضائع و المسافرين 604609

جر  و  نجدة  البواخر 604610

وزارة التجارة
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التسميات لألنشطة االقتصادية

التاريخ : 2013/05/28

التسمية رمز النشاط

محطات الخدمات 604611

مدرسة تعليم السياقة 604612

مدارس السياقة 604613

وسيط  الشحن 604614

السمسرة البحرية ،  مودع السفن  و الحموالت 604615

و كيل نقل البضائع 604616

وكيل معتمد لدى الجمارك 604617

محطات الوقود 604618

مضخات و صهاريج 604619

تزويد البواخر و الطائرات بالوقود 604620

محــطــات الطــرق 604621

محطة الغسل 604622

تعبئة غاز البترول المميع 604623

- مدرسة تعليم قيادة المركبات الجوية 604624

- مدرسة المالحة البحرية 604625

محطة تشحيم متحركة 604626

خدمات الجر و الرأب المتنقل 604627

إيـداع األمتعة و غيرها 604628

تـعبـئـة  الغاز الـصــنـاعي 604629

جمع الحليب 604630

تحضير طالء لكل اإلستعماالت 604631

مجمع الغسيل 604632

وكيل السفينة 604633

وكيل الحمولة 604634

السمسار البحري 604635

الجامع المسلم للمنتوجات الفالحية 604636

وكالة اإلشهار 605001

وكاالت التصوير 605002

مؤسسات المعارض 605003

مؤسسة سينمائية 605004

توزيع األفالم 605005

نشر و توزيع المنتجات السمعية البصرية 605006

مؤسسة البث اإلذاعي 605007

نشاط  التلفزة 605008

إستغالل قاعات اإلستعراضات ، التسليات والترفيهات األخرى 605009

مؤسسة إستغالل اإلستعراضات العمومية 605010

مؤسسة التسليات 605011

وكالة السفر والسياحة 605012

وكالة الصحافة 605013

مؤسسة الرهانات الرياضية واليناصيب (خاصة بالدولة 605014

مـنـشـأة ريــاضــيـة 605015

مؤسسة الرياضات المائية  (لغرض الربح 605016

مركب  رياضي  (لغرض الربح 605017

دور الحضانة 605018

قاعة ألعاب 605019

إستديو التصوير 605020

وكالة اإلتصاالت 605021

مؤسسة الحفر الضوئي 605022

إحياء  الحفالت { ديسك جوكي 605023

عرض كل المنتوجات ، المعدات و التجهيزات ( قاعة عرض 605024

وزارة التجارة
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التسميات لألنشطة االقتصادية

التاريخ : 2013/05/28

التسمية رمز النشاط

استغالل الملهى. 605025

استغالل الحانة الليلية(النادي الليلي). 605026

استغالل المرقص( الديسكوتيك). 605027

إستغالل إستعراضات السيرك 605028

وكالة بيع التذاكر 605029

دليل في السياحة 605030

نادي رياضي محترف 605031

إستغالل قاعة السينما 605032

المراقبة التقنية للسيارات 606101

مؤسسة المراقبة التقنية 606102

مخبر مراقبة النوعية و المطابقة 606103

مؤسسة معايرة و فحص الماكنات و أجهزة التجارب الميكانيكية وأجهزة القياس 606104

مؤسسة التنظيف ، الصيانة و التطهير 606201

إزالة ومعالجة النفايات 606202

تصفية المياه المستعملة 606203

مـؤسـسـة مـعـالـجـة الـمـياه الـصـالحـة للـشـرب 606204

مـؤسـسـة جـمـع و إزالـة القـمـامـة 606205

إزالة التلوث من المواقع المتضررة من النفايات الخصوصية. 606206

معالجة و تقويم النفايات العضوية 606207

جمع النفايات الخاصة 606208

مكتب الدراسات واإلستشارة في اإلعالم األلي ( كونسولتينج 607001

تركيب الشبكات و معالجة المعطيات 607002

مؤسسة إئتمان مالي 607003

مكتب اإلستشارة القانونية 607004

إدارة مؤسسات كل قطاعات النشاط ( شركة تسيير مساهمات الدولة   ش.ت.م ) 607005

مكتب الدراسات في التنظيم ، دراسات األسواق وإستقصاءات 607006

مكتب الهندسة والدراسات التقنية 607007

مؤسسة المحاسبة 607008

مؤسسة معمارية 607009

مكتب المساحين والمتارين 607010

هيئة خاصة لتنصيب العمال 607011

مؤسسة الحراسة واألمن 607012

مؤسسات تحويل الفواتير ( فاكتورينغ 607013

مؤسسة  تعليم  اللغات 607014

شركة الخبرة التقنية ومفوضية معاينة التلف 607015

شركة الترقية و اإلعالم الطبي و العلمي حول المنتوجات الصيدالنية 607016

مكتب، إستشارة،  دراسات و مساعدة في اإلستثمار 607017

مؤسسة تنظيم التظاهرات الثقافية، اإلقتصادية و العلمية 607018

مؤسسة الهندسة في اإلعالم اآللي الصناعي و اإلنتاجي 607019

مؤسسة الزخرفة 607020

مؤسسة الخدمات البترولية 607021

مؤسسة توزيع المنتجات البترولية 607022

مؤسسة الخدمات الفندقية و اإلطعام (كاترينغ 607023

مؤسسة الدراسات و إنجاز برامج الوقاية و تطهير البيئة 607024

مؤسسة إستغالل خدمات األنترنيت 607025

سيبر مقهى (المقهى اإللكتروني 607026

مؤســســة  التكوين في  مجال الشبه الطبي 607027

إستشارة و مساعدة المؤسسات الوطنية و الدولية في مجال الصناعة و الطاقة 607028

دراسات ، إستشارة و مساعدة في الميدان الفالحي 607029

إستشارة ، مساعدة ، تقديم و إعداد برامج التكوين 607030

وزارة التجارة
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التسميات لألنشطة االقتصادية

التاريخ : 2013/05/28

التسمية رمز النشاط

مكتب الدراسات في األرشيف،  الوثائقية و المعلومات 607031

استشارة ، تقديم خدمات ذات طابع فني 607032

مـؤســســة خـاصـة للتـكوين المـهـنـي 607033

مــؤسـسـة  إنـجــاز كـل أنـواع التصاميم 607034

مـؤسـسـة  التـصـميـم و  التـشـكيـل  - ديـزايـن - 607035

التـقـيـيـمـات المـالـيـة 607036

مـؤسـسـة تـسـيـيـر الحـوض الـهـيـدروغـرافـي 607037

مـؤسـسـة التـلـبيـس الداخـلي 607038

مؤسسة تلبيس األثاث 607039

مؤسسة خاصة التعليم  و التربية 607040

تحصيل الفواتر 607041

- مؤسسة الوقاية من األخطار المهنية. 607042

دراسة، إستشارة و مساعدة في ميدان األمن 607043

استغالل قاعة الفيديو 607044

استغالل المكتبة اإلعالمية  (الميدياتيك) 607045

إستغالل الحضيرة المائية. 607046

الشركة القابضة. 607047

متعامل في العروض الثقافية 607048

مؤسسة التعليم الفني 607049

الخبير المحاسب 607050

محافظ الحسابات 607051

المحاسب المعتمد 607052

توضيب وتغليف المنتجات والمواد الغذائية 608001

توضيب وتغليف المواد األولية لألنسجة 608002

توضيب وتغليف المنتجات الكيميائية واألسمدة 608003

توضيب المنتجات المختلفة األخرى (غ.م.ف.م.أ 608004

تعبــئــة المواد الصيدالنية 608005

مؤسسة أعمال السكريتاريا و اإلستشارة اإلدارية 609001

سحب المخططات ، إ ستنساخات مختلفة 609002

صنع  اإلختام و طوابع  اإلمضاءات 609003

مؤسسة البريد السريع 610001

مؤسسة صحفية 610002

مؤسسة النشر والتوزيع 610003

مؤسسة شبكات المواصالت السلكية والال سلكية 610004

هاتف عمومي ( طاكسي فون 610005

تسيير الصناديق البريدية (سيدكس 610006

مؤسسة تسيير الخدمات البريدية و الخدمات المالية البريدية 610007

تخطيط ، تسيير إستغالل و مراقبة استعمال مجال الذبذبات الكهربائية و اإلتصاالت الالسلكية 610008

مركز إستقبال المكالمات الهاتفية. 610009

نشاط تعبئة رصيد الهاتف النقال 610010

تأجير أمالك عقارية 611001

تأجير مساحات أرضية 611002

تأجير هياكل تجارية 611003

وكالة عقارية 611004

مؤسسة تأجير و تسير الهياكل التجارية 611005

إدارة األمالك العقارية 611006

تسيير المناطق الصناعية 611007

وكالة عقارية 611008

مـؤسـسـة تـسـييـر  المـذابـح و المـسـامـك 611009

تسيير و صيانة دورات المياه الصحية العمومية. 611010

وزارة التجارة

 المركز الوطني للسجل التجاري

\ 5 8



التسميات لألنشطة االقتصادية

التاريخ : 2013/05/28

التسمية رمز النشاط

وساطة عقارية 611011

مؤسسة قرض إيجار 612101

مؤســســة  مــالــيـة 612102

بنك 612103

صندوق التوفير واإلحتياط 612104

مؤسسة التأمين 612105

شركة تسيير بورصة القيم المنقولة ( ش.ذ.أ 612106

وسطاء في عمليات البورصة 612107

خدمات مرتبطة بالتعامالت ما بين البنوك وبتأليل النقد 612108

مؤسسة محاربة الغش على التأمين 612109

مكتب الصرف 612201

وكيل الصرف 612202

وسيط تأمينات أو شركة وساطة للتأمين 612203

وكيل عام للتأمينات 612204

مكتب  أعمال 612205

وكـيـل تـجــاري 612206

شركة اإلستثمار في كل المجاالت 612207

شركة الرأسمال اإلستثماري 612208

الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري 612209

تركيب وتصليح التجهيزات المستعملة في الصناعة الفالحية الغذائية 613101

تصليح المعدات الفالحية 613102

تصليح العتاد و ماكينات البناء و األشغال العمومية 613103

تركيب و تصليح الماكينات المستعملة في صناعة تحويل الورق والورق المقوى 613104

تركيب وتصليح ماكينات المطبعة 613105

تركيب وتصليح عتاد الجمع الميكانيكي 613106

تركيب وتصليح عتاد الجمع الضوئي 613107

تركيب وتصليح معدات مخابر المطابع 613108

تصليح األدوات اآللية 613109

تركيبات كهربائية صناعية وصيانة 613110

تركيب وتصليح المراجل ، أجهزة ومعدات التدفئة 613111

تصليح مولدات بخار الماء 613112

تصليح ميكانيكي للعتاد الثقيل للنقل البري 613113

تصليح المعدات الهيدرو ميكانيكية 613114

ميكانيك ديزل ( تصليح و تجديد 613115

تركيب و تصليح التجهيزات  الكهربائية و اإللكترونية  المهنية 613116

تركيب و تصليح أجهزة التبريد و التكييف 613117

تركيب وتصليح التجهزات والمعدات الطبية الجراحية 613118

تركيب و تصليح التجهيزات، المعدات و العتاد الموجهة إلجراء التجارب، البحث العلمي، الوزن، القياس و التحاليل الفيزيائية و الكيميائية 613119

تصليح أجهزة الدقة البصرية 613120

تصليح ماكينات الخياطة الصناعية 613121

تصليح آالت النسيج والسرادة الصناعية 613122

تركيب و تصليح  تجهزات ومعدات المطابخ الكبيرة 613123

تصليح عتاد وتجهيزات المخبزة 613124

تركيب و تصليح  معدات األمن و الحماية من السرقة 613125

تصليح المضخات 613126

تركيب و تصليح األفران و مقاومات األفران 613127

تركيب و الصيانة الصناعية لكل األجهزة، المحركات و المعدات 613128

تركيب، تصليح و صيانة المحركات و المعدات البحرية 613129

تجهيز و صيانة أجهزة و معدات الفنادق، المقاهي، المطاعم، البياضات و المصابغ 613130

مؤسسة المراقبة و التلحيم 613131

وزارة التجارة
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التسميات لألنشطة االقتصادية

التاريخ : 2013/05/28

التسمية رمز النشاط

تجهيز و تركيب لواحق السيارات 613132

تركيب و تصليح المعدات و التجهيزات المرتبطة بميدان الطاقة الشمسية و الكهربائية 613133

تركيب و تصليح العتاد المرتبط بميدان توقف السيارات على الطرقات بمقابل 613134

تصليح األحذية و أدوات مصنوعة من الجلود 613135

تصليح المعدات الكهربائية واإللكترونية المنزلية 613136

تركيب و تصليح  معدات المكافحة و الحماية ضد الحريق 613137

تصليح التجهيزات والمعدات المكتبية 613201

تصليح التجهيزات السينمائية والفوتوغرافية 613202

- تركيب, تصليح وصيانة المصاعد وآلالت المشابهة. 613203

التصليح الميكانيكي للسيارات ، التصليح المتخصص ألقسام وقطع ميكانيكية لكل السيارات 613204

تصليح الدراجات والدراجات النارية 613205

تصليح البطاريات 613206

الميكانيك العامة 613207

تصليح كهرباء السيارات 613208

كهرباء السيارات 613209

مطالة ودهن السيارات 613210

تصليح المبردات 613211

تصليح الستائر الحديدية للمحالت التجارية 613212

صناعة المواقد وتنظيف المداخن غير الصناعية 613213

تصليح المراكب والزوارق األخرى 613214

تركيب و تصليح تجهيزات الموانئ، تفريغ البضائع، الرفع و وسائل اإلنقاذ البحري 613215

تركيب، تصليح و صيانة كل التجهيزات و المنشآت التي تشتغل بالغاز 613216

تركيب و  تصليح األجهزة الكهرومنزلية 613217

تركيب و تصليح المجموعات التركيبية لتحويل السيارات إلى إستخدام سير غاز (غاز البترول المميع 613218

ضبط ، خراطة ، تفريز 613219

توازن و توازي العجالت 613220

تركيب و صيانة محطات الخدمات و تجهيزاتها 613221

نشاط القفالة والصنع السريع للمفاتيح 613222

تصليح  وتركيب النظارات الغير الطبية 613223

الحالقة والعالج الجمالي 614001

حمام ،  صونة 614002

مرشات 614003

تنظيف المالبس ، صباغة ومغسل 614004

معهد العناية الجسدية 614005

تمثيل أو وكالة تجارية للدول والجماعات األجنبية 615001

تمثيل أو وكالة تجارية للمؤسسات العمومية األجنبية 615002

الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة (غ.ج.ت.ص 615003

غرفة التجارة و الصناعة 615004

الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية و الحرف 615005

غرفة الصناعة التقليدية و الحرف 615006

الغرفة الوطنية للفالحة 615007

الغرفة الجهوية للفالحة 615008

الوكالة الوطنية للصناعة  الحرفية التقليدية 615009

ترقية منتوجات الصناعة الحرفية 615010

الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات اإلجتماعية 615011

الصندوق الوطني للسكن 615012

المعـهـد الوطـني للعـمـل 615013

المـؤسـسـة الـوطـنـيـة للمـالحة الجـويـة 615014

مؤسـســة إيـداع السـنـدات 615015

الوكـالـة الوطـنـية  للـمالحة الالسلكية البحـريـة 615016

وزارة التجارة
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التسميات لألنشطة االقتصادية

التاريخ : 2013/05/28

التسمية رمز النشاط

الغـرفـة الجزائـريـة للـصـيد البـحـري و تـربـية  المـائـيات 615017

الغـرفـة الوالئـيـة للـصـيد  البـحـري و تـربيـة المـائـيـات 615018

صندوق ضمان الصفقات العمومية 615019

المعهد الوطني لرسم الخرائط و الكشف عن بعد 615020

الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية. 615021

صندوق ضمان قروض إستثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 615022

مؤسسة تسيير الطرق السريعة للسيارات. 615023

الوكالة الوطنية إلنجاز مسجد الجزائر العاصمة و تسييره. 615024

ترقية و تطوير الساحل و المناطق السياحية 615025

تسيير الممتلكات الثقافية المحمية 615026

تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 615027

ديوان وطني للحج و العمرة 615028

وكالة وطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة 615029

ديوان وطني لألرصاد الجوية 615030

مشتلة المؤسسات-محضن 615031

مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهالت 615032

مجموعة وطنية جزائرية للموسيقى األندلسية 615033

وكالة اإلعالم اآللي للمالية العمومية 615034

ديوان الترقية و التسيير العقاري 615035

مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو 615036

الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة 615037

الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية 615038

الديوان الوطني المهني المشترك  للخضر و اللحوم 615039

المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية 615040

الديوان  الوطني لألراضي الفالحية 615041

المركز الوطني للدراسات و تنشيط مؤسسة البناء واألشغال العمومية و الري 615042

ديوان قرية الفنانين 615043

المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية و الصناعات المحولة للمعادن 615044

الوكالة الوطنية لتهيئة و جاذبية األقاليم 615045

المعهد الجزائري للمناجم 615046

الهيئة الجزائرية لإلعتماد  (الجيراك) 615047

مؤسسة صب الخرسانة 616001

تهيئة المساحات الخضراء 616002

الخدمات المتعلقة بإستعمال الكهرباء و الغاز 616003

تسيير واستغالل الفنادق و وكاالت السياحة و السفر 616004

رسام الطبيعة 616005

وزارة التجارة
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