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 اعي ــاج الصنــاإلنتقطاع  
 
 
  
  



                 01: المجموعة الفرعية      01:المجموعة

 رمز النشاط
 النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية 

   ) إثراء المحتوى (

101.103 
مؤسسة األشغال الغابية 

الغابات  واستغالل  

  
 التشجير؛ شغالأ-
 ؛ ضي األرا واستصالح الحماية أشغال-
 ؛العقاري التطوير أشغال-
 ؛الغابية الهياآل تجهيز أشغال-
بحماية المرتبطة العمليات آل-

ضد الحماية أشغال األراضي واستصالح
 ؛الحريق

 : الغابة يI والخشب األشجار قطع-
، الغابة من الخشب ،نقل تشكيل ، تشير

 الفلين ؛ استغالل،،الحزم الدحرجة
الصنوبر أشجار من الراتنج جمع-

  .األخرى الراتنجية واألشجار
  

  تسويق منتجات الغابات  -

  

  



  

  

  جديد نشاط                  01: المجموعة الفرعية     01:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

101.113 

  
تربية فصائل الحيوانات غير 

  األليفة 
  
   

  

  
ع- ة لجم ر أليف ة غي ائل حيواني اثر فص تك

ل ادة تأهي رتبط بإع ة ت كيلة متخصص تش
    .فصائل مهددة 

  

 
 
  



  
   03 : المجموعة الفرعية    05:المجموعة

 رمز النشاط
 تسمية النشاط 

)تعديل التسمية(   
  

  مضمون النشاط                  
              

 النشاط اإلضافي
 

 العائمة  اآللياتبناء السفن و  105.301

  
ل  - فن لنق نع الس افرين وص ائع المس البض
 ؛ ) بما في ذلك السفن الخاصة و القاطرة(
ل ،   - ات، المراج ز المحرآ اتتجهي تربين

ار و( الدفع   للسفن  ك قطع الغي بما في ذل
  ؛) الصيانة 

ادة- ة لقي ر الكهربائي زة غي نع األجه ص
  السفن؛

  صنع السفن الحربية؛-
  صنع سفن النزهة و الرياضة؛-
صنع قوارب الصيد و سفن أخرى للصيد-

  البحري؛ 
  .العائمة المختلفة  اآللياتصنع -

  

  
  



                 04: المجموعة الفرعية     05:المجموعة

    مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط
 النشاط اإلضافي    ) األولى  الفقرة  بتكملة ىإثراء المحتو (

105.401  
صناعة السيارات و المحرآات  

 الحرارية 

سيارات التجارية، و الخاصة السيارات صنع-
)محرآاتها ذلك في بما( نفعية سيارات سياحية،
األرضيات لكل المستعملة السيارات ماعدا

 النفعية؛ و السياحية) دواليب أربعة 4 ذات(
حافالت، ،الجماعي النقل سيارات صنع-

امحرآ    ذلك   في بما(  الرآاب شاحنات
 ؛)تها
جرار شاحنات، البضائع، نقل سيارات صنع-
 ؛)المحرآات و القواعد آامل ذلك في بما(
و بعجالت جرارات الجرارات، صنع-

الجرارات باستثناء رافعات جرارات،: بسالسل
للجرارات المحرآات ذلك في بما( الفالحية
 ؛)الفالحية غير

مصفحة سيارة: البرية القتال سيارات صنع-
 ؛محرآاتها ذلك في بما...) إلخ..دبابات(
  .الكهربائية البرية السيارات صنع-
  

  

  

 



                 05: المجموعة الفرعية      05:المجموعة

 رمز النشاط
   مضمون النشاط المعدل مع الحذف   النشاط تسمية 

  النشاط اإلضافي   )  حذف الفقرة األولى و الثانية(

105.503 
صناعة األجهزة الراديوآهربائية

 و اإللكترونية  

  صنع أجهزة الراديو و التلفزة ؛-
اإللكترونية للتسجيل و صنع األجهزة-

حاآيات،(إعادة الصوت و الصورة 
مسجالت الصوت، مسجالت الصوت و
الصورة، مضخمات الصوت،

   ؛)الميكروفونات 
أجهزة( المهني اإللكتروني العتاد صنع -

المستقبلة و المرسلة البث، و االستقبال
 ؛...) إلخ الهرتيزية للشبكات

و غيار قطع أجزاء( عناصر عنص-
و الكهربائية الراديو لألجهزة ،)لواحق

 المدمجة الشبكات( اإللكترونية
األنابيب ديود، الترونسيستور،
اإللكترونية، األنابيب الكاتوديكية،
 النشطة، اإللكترونية المرآبات
 ....) إلخ السالبة اإللكترونية المكثفات

  

  

 



                 05: المجموعة الفرعية      05:المجموعة

 رمز النشاط
 
 

الجديدة للنشاط تسميةال  
 

  النشاط اإلضافي  المضمون الجديد للنشاط 

105.504 
الصغيرة للترآيب  اآلالتصناعة 

 و اإلنارة الكهربائية 

  
مثل لإلشارة الكهربائي العتاد صنع -

الكهربائي العتاد الطرق، إشارة أضواء
و الموانئ في للسير المنظم األوتوماتيكي
اإللكترونية، اإلشارة لوحات المطارات،

 إلخ؛
غير الكهربائية اإلنارة أجهزة  صنع-

الطرق، إشارة نظام مثل المنزلية
 إلخ؛ الصناعية، المصابيح

للترآيب، الكهربائية األجهزة صنع-
التيار، قاطعات الواصالت، الفاصالت،

 الخ؛
البالستيكية، أو المعدنية العوازل صنع-

 .األخرى للكابالت  طرق و عازلة أنابيب

  

 



   05: المجموعة الفرعية     05:المجموعة

  النشاط ضمون م  النشاط تسمية رمز النشاط
  النشاط اإلضافي   ) األولىالفقرة   المحتوى بإضافة إثراء( 

105.508  
صناعة األجهزة الكهربائية و اإللكترومنزلية 

المختلفة

  
اإللكترونية األجهزة التلفزة، و الراديو أجهزة صنع-

،مدورة أسطوانات( الصورة و الصوت إعادة و للتسجيل
الصورة، و الصوت مسجالت الصوت، مسجالت
 ؛)الميكروفونات الصوت، مضخمات

األجهزة و ةالكهرومغناطيسي األدوات صنع-
 ؛ طيسيةااإللكترومغن

أو الكهربائية الحمام مسخنات الماء، مسخنات صنع-
  المنزلية؛ األواني و المالبس غساالت الغازية،

، مهوء(  المنزلي الهواء تكييف عتاد ، المنزلية المبردات-
   ؛...) إلخ..  مكيف

األجهزة ، الكهربائية الحالقة أدوات و شفرات صنع-
   الكهروحرارية

   ؛ المسخنة األغطية(  المنزلية
 ؛..) إلخ...  الشعر مجففات ، المنزلية المكاوي-
( األطباق مسخنات ، السخانات ، المطبخات صنع-

 ؛)  المنزلي لالستعمال الغازية أو الكهربائية
، الملمعات:  الصغيرة الكهرومنزلية األجهزة صنع -

إلخ...  المخلطات ، الربوهات ، القهوة أباريق ، المطاحن
 ؛
   ؛ األجهزة هذه لواحق و قطع و أجزاء صنع-
و أجزائها ذلك في بما الكهربائية الطبية األجهزة صنع -

  .لواحقها و غيارها قطع
  
  

  



 
                 05: المجموعة الفرعية      05:المجموعة

 رمز النشاط
  مضمون النشاط المعدل مع الحذف    النشاط تسمية 

  النشاط اإلضافي  )  يالي األخيرة ماالفقرة من  حذف (

105.511 

 

إشارات المرور صنع لوحات 
 للطرق و الطرق السريعة 

 

  
و للطرق المرور إشارات لوحات صنع-

 السريعة؛ الطرق
 منصبات؛ و المتحرآة الفباناتصنع  -
 األمن؛ مزالق ضع و أشغال-
 األفقي؛ التشوير إنجاز أشغال-
، الفتات الضوئية اإلشارات صنع-

  .ضوئية، لوحات إشهارية و ملصقات
  

  

 

  

 

 



                 05: المجموعة الفرعية      05:المجموعة

 رمز النشاط
  النشاط اإلضافي  للنشاطالجديد مضمون ال  النشاط تسمية 

105.512 
 

صنع تجهيزات، معدات ولوازم 
 األمن و الحماية 

  
و الحرائق التسلل، مكافحة عتاد صنع-
و بالحماية خاصة أخرى أدوات آل

 األمن؛
 
الحراسة ، اإلنذار ، المراقبة عتاد صنع-
عن  المراقبة  معدات و تجهيزات آل و

آاشفة،  أروقة المعادن، آاشفات  بعد،
 إلخ؛

 
  .اللواحق و الغيار قطع األجزاء، صنع-
  

  

 
 



 
                نشاط جديد               05: المجموعة الفرعية      05 :المجموعة

 
 

 رمز النشاط
  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية

105.513 
صنع الالفتات الضوئية، لوحات
 إشهارية و ملصقات 

  
لوحات الضوئية، الالفتات  صنع -

 إلخ...ملصقات و إشهارية
 
  

  

 
  

  

  

  



  

            نشاط جديد                 05: المجموعة الفرعية      05:المجموعة

  اإلضافي النشاط   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

105.514 
صناعة العتاد الهاتفي  و 

 التلغرافي 

  
و المراآز مثل الهاتف عتاد صنع-

و المعدات و الهاتفية، المحطات
أجزائها آذا و األخرى الهاتفية التجهيزات

 غيارها؛ قطع و
 

و التلكس مثل التلغراف عتاد صنع-
  .غياره قطع و أجزائه آذا و غيرها

  
  

  

  

  

  

  

  



           نشاط جديد                05: المجموعة الفرعية      05:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

105.515 
صناعة التجهيزات الحساسة 

 الخاصة بالطرق 

الخاصة الضوئية اإلشارة أنظمة صنع-
على للترآيب الموجهة أو المرآبة
األحمر األزرق، بالون المضيئة المرآبات

األنظمة إلى باإلضافة البرتقالي أو
 :سيما ال العادية،

 ؛)الفوانيس( الدوارة الخاصة األضواء-1
أو اللمعان ذات الخاصة األضواء-2

 المتأللئة؛
 لإلشارة؛ خاصة أنوار صف-3
الخاصة الصوتية األنظمة صنع-
 ؛...)إلخ اإلنذار صفارات(
الضوئية اإلشارة أنظمة صنع-

  .الطرقات لحواجز المخصصة
  

  

 

 

 



                 06: المجموعة الفرعية      05:المجموعة

 رمز النشاط
  النشاط اإلضافي   للنشاط الجديدمضمون ال  النشاط تسمية 

105.603 
  

 صناعة أجهزة الدقة والنظر 

): اإللكترونية غير( الدقة أجهزة صنع-
أدوات المكبرات، البصرية، المجاهر
أدوات والمراقبة، التدقيق للقياس، بصرية
األدوات من وغيرها للمخابر بصرية

البلورات مثل البصرية، واألجهزة
عدسات و العدسات المرايا، الموشورية، 

الفوتوغرافي التصوير عتاد
 ؛..إلخ والسينماتوغرافي

 
وقطع وأجزائها الدقة أجهزة صنع-

للخطوط،  الساحبة المداور( غيارها
بصرية غير أجهزة الحساب، المسطرات،

  ... )إلخ للمخابر
  

  

  

  



           نشاط جديد                 06: المجموعة الفرعية      05:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

105.607 
صناعة التجهيزات الحساسة 

 الخاصة بالرؤية 

الخاصة الحساسة التجهيزات صنع-
 :سيما ال بالرؤية،

فيها بما المدى، بعيدة الرؤية تجهيزات-1
غير العادية المناظير و المسافية، الشبحية
بتحديدي لها تسمح بشبكية المجهزة
 المسافة؛

 البانورامية؛ المناظير-2
المناظير و األسترونومية المناظير-3

المهنية التجهيزات باستثناء الفلكية،
تحتاج التي و للنقل القابلة غير و الكبيرة
 مالئمة؛ لمنشأة

آوسيلة استعمالها يحتمل التي اللواحق-4
 .الليزر سياالت خاصة تسديد،

  
  

  

  

 



                07: المجموعة الفرعية      05:المجموعة

  مضمون النشاط المعدل مع الحذف    النشاط تسمية رمز النشاط
  اإلضافي النشاط  )  األخيرةالفقرة  حذف (

105.701 
صنع أجهزة المكاتب و معالجة 

 المعلومات 

  
، الراقنة اآلالت:  المكتب ماآينات صنع-

المبرمجة، غير السينوتيب،الحاسبات
التصوير،اإلستنساخ،(  النسخ ماآينات
البريد ماآينات المسجلة، الصناديق

؛غيارها وقطع أجزائها ذلك في بما...)إلخ
تجهيزات من وغيرها الحاسوبات صنع-

السكانير، طابعات،:  اآللي اإلعالم
 ؛...إلخ المبرمجة الحاسبات المسطرات،

 غيارها؛ وقطع أجزائها صنع-
( الليزر أقراص على البرامج نقل إعادة-

  ؛)سيديروم
  .صناعة بطاقات التشغيل اإللكترونية -
  
  

  

  



  

                02: المجموعة الفرعية      09:المجموعة

 النشاط اإلضافي  المضمون الجديد  للنشاط التسمية الجديدة للنشاط  رمز النشاط
  ) إثراء المحتوى (

 مؤسسة الحماية ضد السرقة  109.208

  
  
ضد والحماية المكافحة أنظمة ترآيب-

األخرى األنظمة آل و التسلل و السرقة
 .واإلنذار للكشف

  

  صيانة و خدمات ما بعد البيع 

  

  

  

  

 

 



                03: المجموعة الفرعية      11:المجموعة

  الجديدة  النشاط تسمية رمز النشاط
 

  المعدل مع الحذف  مضمون النشاط
  النشاط اإلضافي   ) الفقرة األخيرة حذف(

111.305 
صناعة أدوات من البالستيك 

) أ.م.م.غ(  

)أ.م.ف.م.غ( البالستيك من أدوات صنع-
النيلون، من خيوط و حبال( آالزوارق
ساحبات البالستيك، من النجارة أدوات
تعبئة مواد الفينولي، الزبد زالقة،

 ؛...)إلخ بالستيكية
أفالم أوراق، شرائط، الصفائح، صنع-

البزازة، أدوات مالبس، لعب، الحماية،
  السفر؛ أمتعة مظالت،

موجهة البالستيك من أدوات صنع-
الثريات، الزخرفة، المنزلي للتأثيث
و الرياضة لممارسة التسلية،
آل و)إلخ خيم، و أقمشة و أغطية(للتخييم
 المماثلة؛ األدوات

من البطاقات  أنواع آل صناعة-
  ؛بدونها أو  ممغنطة بأشرطة البالستيك

  . صناعة بطاقات التشغيل اإللكترونية-
  

  

                                                     



  

  

  

  

  ةـارة بالجملـالتج قطاع                           
  

  

  

  

  

  

 

 



                 01: المجموعة الفرعية      01:المجموعة

   مضمون النشاط المعدل   النشاط تسمية رمز النشاط
  النشاط اإلضافي   )تصحيح الفقرة األولى( 

301.113 
تجارة بالجملة للمنتجات 
 المرتبطة بتغدية اإلنسان

والخضر الفواآه الحبوب،:الغذائية للمنتجات بالجملة بيع-
اللحوم، من المصبرة المنتجات المطحنة، منتجات الجافة،
 ؛البحر وفواآه األسماك

 مجمدة؛ أو مثلجة مبردة، والفواآه للخضر بالجملة بيع-
قشريات، أصداف، سمك،(البحر لمنتجات بالجملة بيع-

أو ،مملحة مجففة مثلجة، مجمدة، طازجة،)رخويات
 مقددة؛

  المقشرة؛ أو المخللة للخضر بالجملة بيع-
الحليب منتجات الحليب، ومسحوق للحليب بالجملة بيع-

  والبيض؛
 والتوابل؛ الكاآاو البن، الشاي، للسكر، بالجملة بيع-
 المعقدة؛ أو الجافة والفواآه للتمر بالجملة بيع-
 المخبزة؛ لمنتجات بالجملة بيع-
 الغذائية؛ للمصبرات بالجملة بيع-
الدسمة والمواد النباتية الحيوانية للزيوت بالجملة بيع-

 األخرى؛
 والسكاآر؛ ،الشكوالطة للبسكتة بالجملة بيع-
طازجة، األرانب، الدواجن، القصابة، للحوم بالجملة بيع-

 مثلجة؛ أو مجمدة
أو مجمدة نيئة، المحضرة واللحوم لألسالب بالجملة بيع-

  .مثلجة
  
  

  

  



                 00: المجموعة الفرعية      05:المجموعة

  النشاط اإلضافي  الجديد   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

305.003 
تجارة بالجملة للتجهيزات، 

و الحماية  األمن معدات و لوازم 

  
التسلل، مكافحة لمعدات بالجملة بيع -

األمن و الحماية أدوات آل و الحرائق
 األخرى؛

 
اإلنذار، المراقبة، لمعدات بالجملة بيع-

المراقبة معدات و أجهزة آل و الحراسة
الكشف، رواق المعادن، آاشفات بعد، عن
 إلخ؛

 
ألبسة،( األمن لتوريدات بالجملة بيع-

  .)إلخ أحذية،
  

ترآيب، صيانة و خدمات ما بعد -
  البيع 

  

  

 
 



                 00: المجموعة الفرعية      05:المجموعة
 

 رمز النشاط
 

 التسمية الجديدة للنشاط
)آلمة مهاتفة حذفتسمية النشاط بعد (  النشاط اإلضافي  للنشاط الجديد مضمون ال 

305.010 

تجارة بالجملة لكل المعدات و 
المواد المرتبطة بميدان 

، اتصاالت، راديو االتصاالت
 لواحقها و قطع غيارها 

الساللم آل بالراديو،  االتصال لتجهيزات بالجملة تجارة-
 :سيما  ال والصيغ،

أش أف، أم أف، أل سلم مع بالراديو االتصال محطات- 1
في تدخل التي العناصر و أف، أش أس أف، أش أو أف،

و الجوي ألرضي، االستعمال ذات( االجتماعية وحدتها
 ؛)البحري

 الصناعي؛ القمر طريق عن بالراديو االتصال محطات- 2
و السلكية للمواصالت الهرتزية الشبكة محطات- 3

 الالسلكية؛
الحر الفضاء في للطاقة المشعة للتجهيزات بالجملة تجارة-

ضئيلة اآلالت فيها بما آهربائية، الراديو الترددات لطيوف
   الخطوط نواقل خاصة التحمل و القوة

 ؛'آوردلس' المسماة الهاتفية
بالراديو اإلرسال استقبال لتجهيزات بالجملة تجارة-

 الكهربائي؛
بالراديو التموضع أو/و التموقع لتجهيزات بالجملة تجارة-

الجيوتموقع أنظمة وآذا الصناعي، القمر طريق عن
الصناعي القمر طريق عن التموقع أنظمة وآذا بالراديو
 النقال؛ الهاتف شبكات عبر تعمل التي

استعمالها الممكن االتصاالت لتجهيزات بالجملة تجارة-
عبر المعطيات أو الفيديو أو الصوت أو الصورة إلرسال
  .الصناعي القمر

  

 



 

                 00: المجموعة الفرعية      05:المجموعة

الجديدة للنشاط  تسميةال رمز النشاط  
) تكملة لإلضافة (  

  مضمون النشاط 
  النشاط اإلضافي ) األولى  للفقرة  تكملةإثراء المحتوى ب (

305.014 
تجارة بالجملة  للسيارات 

)موزع معتمد (  

  
ذات للسيارات  التوزيع و بالجملة تجارة-

لجميع الموجهة الثقيلة و  الخفيف الوزن
المستعملة السيارات ماعدا االستعماالت

دواليب أربعة 4 ذات( األرضيات لكل
البيع ذلك في بما(  النفعية و السياحية)

  .) الغيار قطع و للسيارات بالتجزئة
  

  .ما بعد البيعصيانة وخدمة -
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  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

305.021 

 

تجارة بالجملة لبطاقات الشرائح 
المسبقة و المؤجلة الدفع 

 للهاتف النقال 

 

  
قابلة شرائح  لبطاقات بالجملة تجارة-

للشحن، قابلة غير شرائح  بطاقات للشحن،
  ...الخ البطاقات، ترميز جهاز

  
  

  

  
  

  

  



  

              نشاط جديد                 00: المجموعة الفرعية      05:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

305.022 

 

تجارة بالجملة للسيارات 
المستعملة لكل األرضيات 

 السياحية و النفعية 

  
الخفيفة للسيارات بالجملة تجارة-

أربعة 4 ذات(األرضيات لكل المستعملة
عند أقصى اهتزاز ومجال دواليب

بما) سنتيمتر 20 عن يقل ال  المرتفعات
 :    فيها
وزنها يفوق التي السياحية المرآبات-1

 آلغ؛ 1800 التعبئة عند اإلجمالي
لكل النفعية الخفيفة المرآبات-2

  .األرضيات
  

  خدمة ما بعد البيع صيانة و -
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  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

305.023 

 

تجارة بالجملة لكل المعدات و 
المواد المرتبطة بميدان 

المهاتفة،  لواحقها و قطع 
 غيارها 

  
المواد و المعدات لكل بالجملة تجارة-

قطع و لواحقها المهاتفة، بميدان المرتبطة
           .صيانة وخدمة ما بعد البيع-  .هاغيار
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  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

305.024 

 

تجارة بالجملة للبطاقات 
الممغنطة ما عدا الشرائح 
المسبقة و المؤجلة الدفع 

 للهاتف النقال 

  
  
  
:مثل  الممغنطة للبطاقات بالجملة جارةت-

الصناعية، األقمار عبر التلفزة بطاقات
الرصيد، من المباشر السحب بطاقات
ماعدا الخ(...شفاء)  التأمين بطاقات
للهاتف الدفع المؤجلة و المسبقة الشرائح

  .لالنقا
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النشاط رمز   النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية 

305.025 
تجارة بالجملة لمعدات المكافحة 

 ضد الحريق 

  
ضد المكافحة لمعدات بالجملة بيع-

الحريق مضخات آالمطفئات، الحريق
 ؛)غيارها وقطع لواحقها ذلك في بما(

 
وآشف اإلطفاء ألجهزة بالجملة بيع-

أجهزة ، المطافئ رجال عتاد الحريق،
اآللية  المضخات اإلطفاء، سيارات
ذلك في بما... ( اإلطفاء قنابل للحريق،
 ؛)ولواحقها غيارها وقطع أجزائها

 
حماية أدوات و مواد لكل بالجملة بيع-

لخاصة،ا األلبسة(المستخدمين
 .)إلخ...أحذية

  
  

  .البيعصيانة و خدمات ما بعد -
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  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

305.026 

 

تجارة بالجملة للغرف المؤمنة 
البنكي، خزانات  لالستعمال
وحاويات  خزانات مصفحة ، 
مختلفة

  
  
لالستعمال المؤمنة للغرف بالجملة بيع-

و خزانات مصفحة؛ خزانات البنكي؛
  ....إلخ مختلفة؛ حاويات

ترآيب ، صيانة و خدمات  ما بعد -
  .البيع

  
  

  

  

  



           
     
  و التصدير  االستيراد قطاع           

  

  

  

  

 

 

  



           نشاط جديد                00: المجموعة الفرعية      07:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

407.004 
و تصدير التجهيزات  استيراد

بالطرق  الحساسة الخاصة   

اإلشارة أنظمة تصدير و ستيرادا-
الموجهة أو المرآبة الخاصة الضوئية
بالون المضيئة المرآبات على للترآيب
باإلضافة البرتقالي أو األحمر األزرق،

 :سيما ال العادية، األنظمة إلى
؛)الفوانيس( الدوارة الخاصة األضواء -1
أو اللمعان ذات الخاصة األضواء-2

 المتأللئة؛
 لإلشارة؛ خاصة أنوار صف-3
الصوتية األنظمة تصدير و استيراد-4

المرآبة أو اإلنذار صفارات) الخاصة
الموجهة للترآيب، باإلضافة إلى المنبهات

 ؛...)الخ العادية على مرآبات المصالح 
اإلشارة أنظمة تصدير و استيراد-

  .الطرقات لحواجز المخصصة الضوئية
  

ترآيب، صيانة و خدمات ما بعد -
  البيع 

  

  



                 01: المجموعة الفرعية      08:المجموعة

  النشاط تسمية رمز النشاط
  مضمون النشاط 

و   بتكملة الفقرة األولى إثراء المحتوى (
      )الفقرة الثالثة 

 النشاط اإلضافي
)  إثراء المحتوى(  

408.101 

 

و تصدير المعدات، قطع  استيراد
الغيار و اللواحق المرتبطة بميدان 

 الميكانيك 

  
،أو المتحرآة الميكانيكية المعدات تصدير و استيراد-

  ؛المقطورات و المقطورات شبه ذلك في بما غيرها
الموجهة لواحقها و الغيار قطع وتصدير استيراد-

 الميكانيكية؛ المعدات و التجهيزات صيانة و لتصليح
و المطاطية العجالت تصدير و استيراد-

 ؛...البطاريات
ألجهزة الترآيبية المجموعات وتصدير استيراد-

 لواحقها؛ و غيارها قطع المميع، البترول الغاز،
لكل الوصالت و السرعات علب تصدير و استيراد-

العتاد ذلك في بما النقل ومعدات السيارات أنواع
 ؛...إلخ الفالحي

،بالضخ أو أخرى المضخات تصدير و استيراد-
 .هاأجزائ ضاغطات،

  ترآيب، صيانة وخدمة ما بعد البيع-

 

 

 

  



                 04: المجموعة الفرعية      08:المجموعة

  مضمون النشاط   النشاط تسمية رمز النشاط
  اإلضافي النشاط  ) الثانيةبتكملة للفقرة  إثراء المحتوى (

408.407 
وتصدير آل المعدات و  استيراد

التجهيزات المرتبطة بالميدان 
 الكهربائي و اإللكتروني  

  
و التجهيزات المعدات تصدير و استيراد-

محرآات،:  مثل الكهربائية، المنتوجات
 ؛... الخ آهربائية، مولدات محوالت،

آهربائية، لوازم تصدير و استيراد-
الكهربائي، التحكم و التوزيع معدات
مؤآسدة، أو مطلية آابالت اإلنارة، جهاز
خيوط و البصرية األلياف آابالت
 ؛... إلخ ال، أو معزولة آهربائية

الموجهة المعدات آل تصدير و استيراد-
المعدات و التجهيزات تصليح و لصناعة

 الكهربائية؛
الغيار قطع اللواحق، تصدير و استيراد -
لصناعة الموجهة اإللكترونية المكونات و
  .اإللكترونية التجهيزات تصليح و

 ترآيب، صيانة وخدمة ما بعد البيع-

 
 
 



                 04: المجموعة الفرعية      08:المجموعة
 التسمية الجديدة للنشاط  رمز النشاط

) تسمية النشاط بعد حذف آلمة مهاتفة(   النشاط اإلضافي   الجديد للنشاطمضمون ال 

408.408  

  
و تصدير آل المعدات و المنتجات استيراد

المرتبطة بميدان المواصالت و اإلتصال 
 الالسلكي 

الساللم آل بالراديو،  االتصال تجهيزات تصدير و استيراد-
 :سيما  ال والصيغ،

أش أف، أم أف، أل سلم مع بالراديو االتصال محطات- 1
في تدخل التي العناصر و أف، أش أس أف، أش أو أف،

و الجوي ألرضي، االستعمال ذات( االجتماعية وحدتها
 ؛)البحري

 الصناعي؛ القمر طريق عن بالراديو االتصال محطات- 2
الالسلكية؛ و السلكية للمواصالت الهرتزية الشبكة محطات- 3
الفضاء في للطاقة المشعة للتجهيزات تصدير و استيراد-

اآلالت فيها بما آهربائية، الراديو الترددات لطيوف الحر
المسماة الهاتفية الخطوط نواقل خاصة التحمل و القوة ضئيلة

 ؛' آوردلس'
بالراديو اإلرسال استقبال لتجهيزات تصدير و استيراد-

 الكهربائي؛
بالراديو التموضع أو/و التموقع لتجهيزات تصدير و استيراد-

بالراديو الجيوتموقع أنظمة وآذا الصناعي، القمر طريق عن
تعمل التي الصناعي القمر طريق عن التموقع أنظمة وآذا
  النقال؛ الهاتف شبكات عبر

استعمالها الممكن االتصاالت لتجهيزات تصدير و استيراد-
عبر المعطيات أو الفيديو أو الصوت أو الصورة إلرسال
  .الصناعي القمر

  

  

  



                 04: المجموعة الفرعية      08:المجموعة

النشاطرمز    النشاط تسمية 
 

  مضمون النشاط المعدل مع الحذف  
  النشاط اإلضافي  )   من الفقرة الثانيةحذف (

408.412 
و تصدير آل العتاد  استيراد

المرتبط بميدان توقف السيارات 
 على الطرقات بمقابل 

  
المواد و العتاد آل تصدير و استيراد-

: مثل السيارات توقف بميدان المرتبطة
طابعة الساعة، و التاريخ طباعة جهاز

مجهز النقدية القطع منتقي حرارية،
 إلخ؛ بمحرك،

 
،الغيار قطع األجزاء، تصدير و استيراد-

اتالبطاق: مثل  المستهلكات و اللواحق
قابلة، بطاقة ذات براغيث ةالمغناطيسي
طاقة ذات براغيث غير قابلةب للشحن،
  . الخجهاز ترميز البطاقات،  ، للشحن

  

 بعد ما خدمة و صيانة ترآيب، -
  .البيع
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  النشاط تسمية رمز النشاط
  النشاط اإلضافي  مضمون النشاط   

408.413 

وتصدير لكل المعدات و  استيراد
المواد المرتبطة بميدان 

، لواحقها و قطع المهاتفة
 غيارها  

  
المواد و المعدات لكل تصدير و استيراد-

قطع و لواحقها المهاتفة، بميدان المرتبطة
  .غيارها

  صيانة وخدمة ما بعد البيع -

  
               نشاط جديد                 04: المجموعة الفرعية      08:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

408.414 
 بطاقاتو تصدير  استيراد

الشرائح المسبقة و المؤجلة 
 الدفع للهاتف النقال 

  
براغيث ذات تصدير بطاقات و استيراد-

براغيث غير ذات بطاقات للشحن، قابلة
البطاقات، ترميز جهاز للشحن، قابلة
  ...الخ
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  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

408.415 

 

البطاقات  و تصدير استيراد
غنطة ماعدا الشرائح مالم

المسبقة و المؤجلة الدفع 
 للهاتف النقال 

  
  
الممغنطة البطاقات تصدير و استيراد -

األقمار عبر التلفزة بطاقات: مثل
من المباشر السحب بطاقات الصناعية،
الخ(...شفاء)  التأمين بطاقات الرصيد،
الدفع المؤجلة و المسبقة الشرائح ماعدا
  .النقال للهاتف
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  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

409.011 

 

و تصدير المصنوعات  استيراد
أدوات  األواني،الزجاجية، 

  .المطبخمنزلية وماعون 

  
  
المصنوعة األواني تصدير و ستيرادا -
الصحي، الخزف(المواد مختلف من

لوازم ،)إلخ البالستيك، الصيني، الخزف
األلمنيوم، الصلب، من المطبخ

أدوات و المنزلية الزجاجية المصنوعات
 المطبخ؛ زخرفة

 
المعد الصغير األثاث تصدير و استيراد-

 ؛)إلخ رفوف، مقاعد،(للمطبخ
 

المشمع، القماش تصدير و استيراد-
  .المطبخ منشفات و إسفنجات

  

  

  

  



    03: المجموعة الفرعية      10:المجموعة

  ياإلضاف النشاط  للنشاط الجديد  مضمونال  النشاط تسمية رمز النشاط

410.302 
تجهيزات و  و تصدير استيراد

الحماية معدات و لوازم األمن و 

  
محاربة معدات تصدير و استيراد-

و الحماية لوازم آل و الحريق التسلل،
 األخرى؛ األمن

المراقبة، معدات تصدير و استيراد-
و التجهيزات آل و الحراسة اإلنذار،
و تجهيزات بعد، عن المراقبة معدات
الكشف، أروقة المعادن، اآتشاف معدات
 ؛...إلخ

(      األمن توريدات تصدير و استيراد-
  ....)الخ أحذية، ألبسة،

  
  

ترآيب، صيانة و خدمات ما بعد -
  البيع 

  

 

 

  



                 03: المجموعة الفرعية      10:المجموعة

  مضمون النشاط   النشاط تسمية رمز النشاط
  النشاط اإلضافي ) األخيرةبتكملة للفقرة  إثراء المحتوى( 

410.308 
، استيراد و تصدير آل المعدات

الماآنات قطع الغيار و اللواحق 
 الموجهة للصناعة النسيجية 

  
وماآنات األجهزة آل وتصدير ستيرادا-

المواد والطبع الدمغ السبك، الغزل،
 ؛االصطناعية الترآيبية النسيجية

لتحضير الماآنات وتصدير استيراد-
ذات مقاعد ممشقات،( النسيجية ادوالم

 ؛...)مرادن،
الغزل، ماآنات وتصدير استيراد-

 النسيجية؛ المواد لف الفتل، تبطين،إعادة
وماآنات األنوال، وتصدير استيراد-

والخياطة الحبك ماآنات النساجة، صناعة
  غيرها؛ أو المنزلية األصناف من

األجزاء اللواحق، آل وتصدير استيراد-
  ....)الزيوت(الغيار وقطع

  
  

تجهيز ، ترآيب و خدمة ما بعد البيع-
 المعدات المستوردة ،    للتجهيزات و

  .للزبائن    الموردة

  



                 03: المجموعة الفرعية      10:المجموعة

 التسمية الجديدة للنشاط  رمز النشاط
 

  مضمون النشاط
  النشاط اإلضافي )  للفقرة األولى بتكملةتوى حإثراء الم (

410.316 
و تصدير السيارات و  استيراد

عتاد النقل، اللواحق و قطع 
) وآيل(الغيار   

  
و السياحة سيارات تصدير و استيراد-

لنقل أساسا المخصصة األخرى السيارات
المستعملة السيارات ماعدا األشخاص

)دواليب أربعة 4 ذات( األرضيات لكل
 ؛النفعية و السياحية

لنقل السيارات تصدير و استيراد-
 البضائع؛

السيارات تصدير و استيراد-
الرافعة الشاحنات الخاصة، الستعماالتل
الكناسات، العربات اإلسمنت، خالطات و
 ؛...) الخ

و األجزاء اللواحق، تصدير و استيراد-
  .الغيار قطع

  

 بعد ما الخدمة و  ترآيب ، تجهيز-
 المعدات و للتجهيزات البيع

  .للزبائن الموردة المستوردة،

  

 



                 03: المجموعة الفرعية      10:المجموعة

  مضمون النشاطالتسمية الجديدة للنشاط      رمز النشاط
  النشاط اإلضافي  ) للفقرة األولى توى بتكملةحإثراء الم( 

410.326 
و تصدير السيارات  استيراد

)وآيل(المتخصصة  لالستعماالت

  
لالستعمال السيارات تصدير و ستيرادا-

لنقل المخصصة تلك غير الخاص
سيارات مثل البضائع، أو األشخاص
محاربة سيارات الرفع شاحنات التصليح،
السيارات الخرسانة، شاحنات الحريق،
سيارات الفرش، سيارات الكناسة،

اإلشعاعي، الطب سيارات الورشات،
الحفر، أو لإلرجاس الرفع، سيارات

السيارات ماعدا إلخ)... دريك سيارات(
أربعة 4 ذات( األرضيات لكل المستعملة
 ؛النفعية و السياحية) دواليب

و المكتبات سيارات تصدير و استيراد-
 سينمائية؛ حافلة

قطع األجزاء، آل تصدير و استيراد-
  .لواحقها و الغيار

  

 بعد ما خدمة و  ترآيب ، تجهيز -
 . للزبائن المستوردة للتجهيزات البيع

  



  

              نشاط جديد                 03: المجموعة الفرعية      10:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

410.335 
و تصدير السيارات  استيراد

المستعملة لكل األرضيات 
 السياحية و النفعية 

  
الخفيفة السيارات تصدير و استيراد-

أربعة 4 ذات( األرضيات لكل المستعملة
عند أقصى اهتزاز ومجال دواليب

بما) سنتيمتر 20 عن يقل ال  المرتفعات
 :    فيها

وزنها يفوق التي السياحية المرآبات-1
 آلغ؛ 1800 التعبئة عند اإلجمالي

لكل النفعية الخفيفة المرآبات-2
  .األرضيات

  

  .صيانة و خدمة ما بعد البيع  -

  
  

 



            نشاط جديد                 03: المجموعة الفرعية      10:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

410.336 
 معدات تصدير و استيراد

الحريق ضد المكافحة  

  
ضد المكافحة معدات تصدير و ستيرادا-

الحريق مضخات آالمطفئات، الحريق
 ؛)غيارها وقطع لواحقها ذلك في بما(

 
وآشف اإلطفاء أجهزة تصدير و استيراد-

أجهزة المطافئ، رجال عتاد الحريق،
المضخات اآللية اإلطفاء، سيارات
ذلك في بما... ( اإلطفاء قنابل للحريق،
 ؛)ولواحقها غيارها وقطع أجزائها

 
أدوات و مواد آل تصدير و استيراد-

الخاصة، األلبسة(المستخدمين حماية
  .)إلخ...أحذية

صيانة و خدمة ما بعد البيع ترآيب ،-
.  

  
  



                 نشاط جديد                 03: المجموعة الفرعية      10:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

410.337 

 

و تصدير الغرف  استيراد
البنكي،  لالستعمالالمؤمنة 

خزانات مصحفة، خازانات و 
 حاويات مختلفة 

  
  
المؤمنة الغرف تصدير و استيراد-

مصفحة؛ خزانات البنكي؛ لالستعمال
   ...مختلفة،إلخ حاويات و خزانات

ترآيب ، صيانة و خدمات ما بعد -
   البيع 

  

  

                01: المجموعة الفرعية      11:المجموعة

  النشاط اإلضافي   الجديد للنشاط مضمون ال  النشاط تسمية رمز النشاط

411.101 

 

الغذائيةتصدير المواد الزراعية 

   

  
 الغذائية الزراعية المواد  آل تصدير -
    .)المجمدة أو  المثلجة المبردة، الطازجة،(

  



  
  

  التجــارة بالتجـزئة  قطاع         

  

  

  

  

  

  

 



                 01: المجموعة الفرعية      01:المجموعة

 حذف النشاط اإلضافي    مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

501.108 
التجارة بالتجزئة للبقول الجافة 

  و منتجات المطحنة

  
: الجافة البقول و للخضر بالتجزئة بيع-

اليابسة، اللوبياء المصري، الفول الفول،
الجلبان اليابس، الجلبان الحمص، العدس،
 الخ؛...المكسر

 
،) فرينة( اللين للدقيق بالتجزئة بيع -

بما األخرى المطحنة منتجات و الدقيق
، الكسكسيي ، الغذائية العجائن ذلك في

  .الخ....األرز
  
  

  بالتجزئة للفواآه الجافة؛بيع -

  بيع تغذية األنعام و الدواجن؛-

           .بيع البدور -

  

  

  

  

 



                 01: المجموعة الفرعية      01:المجموعة

  مضمون النشاط المعدل مع الحذف    النشاط تسمية رمز النشاط
  النشاط اإلضافي  )   األخيرة حذف الفقرة (

501.113  
تجارة بالتجزئة للتبغ ، أدوات 

 المدخنين، أدوات البازار و جرائد 

  
للتدخين التبغ أنواع لكل بالتجزئة بيع-

والعات، الثقاب، أعواد المضغ، و االستنشاق
  للمدخنين؛ أخرى أدوات

في بما الوراقة و المكتبة ألدوات بالتجزئة بيع-
  المدرسية؛ األدوات ذلك

المكاتب، لواحق و الصغيرة السخاتة بيع-
الورق، قاطع مذآرات، الورق، مرافق

 المكاتب؛ تحف للزينة، األقالم حامل مقصات،
 ثمينة؛ غير مجوهرات بصرية، غير نظارات-
  الصور؛ دفاتر و الصور إطارات بيع-
  الصغيرة؛ الحلويات-
  مجالت؛ و جرائد-
  .العطارة مواد و أدوات التجميل، مواد بيع-
  .لبطاقات التشغيل اإللكتروني بيع بالتجزئة -
  

  

 
  



  

                 01: المجموعة الفرعية      01:المجموعة

  مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط
 ) الرابعةالفقرة  بإضافة  توىحإثراء الم( 

 النشاط اإلضافي
  

 أآشاك التبغ  501.114

  
للتدخين، التبغ أنواع لجميع بالتجزئة بيع-

الثقاب، عود المضغ، و االستنشاق
 للمدخنين أخرى أدوات و والعات

  ؛آتب و مجالت جرائد-
بريدية   طوابع رسائل،( المراسلة لوازم-
 ؛)
  .النقال الهاتف رصيد تعبئة نشاط-
  

  ؛العطور و التجميل مستحضرات-

 ، بريدية بطاقات(  تذآارية لوازم -
 ؛..) إلخ ، تهنئة بطاقات

 ؛ صغيرة حلويات -

 ؛ البطاريات بيع -

  .تغليفه و الوثائق نسخ -

  

  

  

 



                02: المجموعة الفرعية      02:المجموعة

   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط
 النشاط اإلضافي 

 بإضافة الفقرة إثراء المحتوى  (
) األخيرة  

502.201 
تجارة بالتجزئة للمجوهرات و 

 الساعات 

  
  
من المصنوعة للمجوهرات بالتجزئة بيع-

، حلي ، البالتين و الفضة ، الذهب
، فنية ثريات ، آريمة أحجار ، صياغة
و الصيني الخزف من مصنوعة أواني
، فنية منزلية أدوات ، الثمين الفخار
  لواحقها ذلك في بما الساعات أدوات

  ؛ ....) إلخ ، ساعات ، أسورة( 
الوقت مقياس ألجهزة بالتجزئة بيع -
(  )  بارومتر(  مضغاط   )  آرونومتر(

بوصالت ، الحرارة قياس ،)  هيدرومتر
، الوقت محددات جدارية ساعات ،

  .إلخ.....، مسجالت
  

  

 ، المجوهرات و الساعات تصليح-
  ؛الثمينة المعادن على النقش

 من المصنوعة الزخرفة تحف بيع -
 ؛الثمينة لمعادن أو الصيني الخزف

 ؛الساعات غيار لقطع بالتجزئة بيع -

 ؛الفاخرة للعطور بالتجزئة بيع-

 علم(الكريمة األحجار خبرة-
 ).جيمولوجيا-الجواهر

   

  



                03: المجموعة الفرعية      03:المجموعة

  النشاط مضمون   النشاط تسمية رمز النشاط
  النشاط اإلضافي  )لفقرة األولىاتكملة ب إثراء المحتوى (

503.307 
تجارة بالتجزئة للسيارات 

  القديمة 

  
ذلك في بما القديمة للسيارات بالتجزئةبيع -

السيارات ماعدا المقطورات و العربات
أربعة 4 ذات( األرضيات لكل المستعملة
  .النفعية و السياحية)دواليب

  

  

  
                 03: المجموعة الفرعية      03:المجموعة

الجديدة للنشاط  تسميةال رمز النشاط  
)تكملة لإلضافة (  

  مضمون النشاط المثرى
  النشاط اإلضافي)   لفقرة األولى اتكملة إثراء المحتوى ب(

503.318 
تجارة بالتجزئة للسيارات 

) معيد بيع معتمد(الجديدة   

  
للسيارات بالتجزئة البيع إعادة و بيع-

المقطورات و القاطرات ذلك في بما الجديدة
(األرضيات لكل المستعملة السيارات ماعدا
  .النفعية و السياحية)دواليبأربعة  4ذات 

  .البيع بعد ما  خدمات و صيانة -

 



  

 

                نشاط جديد                 03: المجموعة الفرعية      03:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

503.319 
تجارة بالتجزئة للسيارات 
المستعملة لكل األرضيات 

 السياحية و النفعية 

  
المستعملة الخفيفة للسيارات بالتجزئة بيع-

دواليب أربعة 4 ذات( األرضيات لكل
ال  المرتفعات عند أقصى اهتزاز ومجال
 :    فيها بما) سنتيمتر 20 عن يقل
وزنها يفوق التي السياحية المرآبات-1

 آلغ؛ 1800 التعبئة عند اإلجمالي
لكل النفعية الخفيفة المرآبات-2

  .األرضيات
  

   .صيانة و خدمة ما بعد البيع  -

 
 

 



                02: المجموعة الفرعية      04:المجموعة

    الجديد للنشاطمضمون ال  النشاط تسمية رمز النشاط
  

 النشاط اإلضافي
)  مضمون جديد (   

504.203 
تجارة بالتجزئة لمعدات، 

تجهيزات و توريدات الحماية و 
األمن، قطع غيارها و لواحقها 

  
التسلل، محاربة لمعدات بالتجزئة بيع-

األمن و الحماية لوازم آل و الحريق
 األخرى؛

 
اإلنذار، المراقبة، لمعدات بالتجزئة بيع-

معدات و التجهيزات آل و الحراسة
معدات و تجهيزات بعد، عن المراقبة
 ؛...الخ الكشف، أروقة المعادن، اآتشاف

 
ألبسة،(  األمن لتوريدات بالتجزئة بيع-

  ....)إلخ أحذية،
  

ترآيب، صيانة و خدمات ما بعد  -
   .البيع 

  

  

  



              نشاط جديد                 02: المجموعة الفرعية      04:المجموعة

  النشاط اإلضافي   النشاط مضمون  النشاط تسمية رمز النشاط

504.205 
تجارة بالتجزئة لمعدات المكافحة

  ضد الحريق 

ضد المكافحة لمعدات بالتجزئة يعب-
الحريق مضخات آالمطفئات، الحريق

 ؛)غيارها وقطع لواحقها ذلك في بما(
 

وآشف اإلطفاء ألجهزة بالتجزئة بيع-
أجهزة المطافئ، رجال عتاد الحريق،
المضخات اآللية اإلطفاء، سيارات
ذلك في بما... ( اإلطفاء قنابل للحريق،
 ؛)ولواحقها غيارها وقطع أجزائها

 
حماية أدوات و مواد لكل بالتجزئة بيع-

 .)إلخ...أحذية الخاصة، األلبسة(المستخدمين
  

ترآيب، صيانة و خدمات ما بعد  -
  . البيع 

  

  

  

 



                02: المجموعة الفرعية      07:المجموعة

  مضمون النشاط المعدل مع الحذف    النشاط تسمية رمز النشاط
  )   األخيرة حذف الفقرة (

 النشاط اإلضافي
  

507.203 
تجارة بالتجزئة للمكتبة و 

 الوراقة 

  
النشرات الجرائد، للكتب، بالتجزئة بيع-

األدوات المكاتب، لوازم المختلفة
  الوراقة؛ التربوية، األلعاب المدرسية،

و البريدية الطوابع و المراسلة أدوات-
  إلخ؛...الجغرافية الخرائط

اإلعالم و المكتبية للوازم بالتجزئة بيع-
 اآللي؛

  ؛للتدخين أعواد الثقاب، أعواد التبغ، بيع-
بيع بالتجزئة لبطاقات التشغيل-

  .اإللكتروني 
  

  

 ؛للوثائق بالبالستيك التغليف و النسخ-

 ؛مدخرها و البطاريات بيع -

  ؛المكاتب أثاث تصليح و صيانة -

  ؛األشرطة و األسطوانات -

   ؛الحالقة لوازم و الشفرات بيع -

 مواد و أدوات ، التجميل مواد بيع -
  .العطارة

  

 
 
 



                 02: المجموعة الفرعية      07:المجموعة
 التسمية الجديدة للنشاط رمز النشاط

 النشاط اإلضافي    الجديد للنشاط مضمون ال )  تسمية النشاط بعد حذف آلمة مهاتفة(

507.210 
تجارة بالتجزئة لمعدات 

 المواصالت 

الساللم آل بالراديو،  االتصال لتجهيزات بالتجزئة تجارة-
 :سيما  ال والصيغ،

أف، أش أف، أم أف، أل سلم مع بالراديو االتصال محطات- 1
وحدتها في تدخل التي العناصر و أف، أش أس أف، أش أو

 ؛)البحري و الجوي ألرضي، االستعمال ذات( االجتماعية
 الصناعي؛ القمر طريق عن بالراديو االتصال محطات- 2
 الالسلكية؛ و السلكية للمواصالت الهرتزية الشبكة محطات- 3
الحر الفضاء في للطاقة المشعة للتجهيزات بالتجزئة تجارة-

ضئيلة اآلالت فيها بما آهربائية، الراديو الترددات لطيوف
المسماة الهاتفية الخطوط نواقل خاصة التحمل و القوة

 ؛' آوردلس'
بالراديو اإلرسال استقبال لتجهيزات بالتجزئة تجارة-

 الكهربائي؛
عن بالراديو التموضع أو/و التموقع لتجهيزات بالتجزئة تجارة-

وآذا بالراديو الجيوتموقع أنظمة وآذا الصناعي، القمر طريق
عبر تعمل التي الصناعي القمر طريق عن التموقع أنظمة
 النقال؛ الهاتف شبكات

 
استعمالها الممكن االتصاالت لتجهيزات بالتجزئة تجارة-

القمر عبر المعطيات أو الفيديو أو الصوت أو الصورة إلرسال
 .الصناعي

  

  

 



            مثرى نشاط جديد                02: المجموعة الفرعية      07:المجموعة

  مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط
  النشاط اإلضافي)  إثراء المحتوى بإضافة الفقرة الثانية   (

507.213 
تجارة بالتجزئة لعتاد المهاتفة 

 النقالة 

  
    ؛النقالة المهاتفة لعتاد بالتجزئة بيع-
  .النقال الهاتف رصيد تعبئة نشاط-
  
  

  

  

           نشاط جديد                 02: المجموعة الفرعية      07:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

507.214 

 

 تجارة بالتجزئة لكل المعدات و
 بميدان  المواد المرتبطة

، لواحقها  وقطع  المهاتفة
 غيرها 

  
المواد و المعدات لكل بالتجزئة يعب-

قطع و لواحقها المهاتفة، بميدان المرتبطة
 .غيارها

المغناطيسية للبطاقات بالتجزئة بيع-
 )األقمار( الساتل عبر التلفزة آبطاقات

 
  .النقال الهاتف رصيد تعبئة نشاط-

   .البيعصيانة وخدمة ما بعد  -



 

               نشاط جديد                02: المجموعة الفرعية      07:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

507.215  
تجارة بالتجزئة لبطاقات الشرائح 
المسبقة و المؤجلة الدفع للهاتف 

 النقال 

  
قابلة براغيث ذات لبطاقات بالتجزئة بيع-

قابلة غير براغيث ذات بطاقات للشحن،
  ؛..الخ البطاقات، ترميز جهاز للشحن،

 
  .النقال الهاتف رصيد تعبئة نشاط-
  

  

  

               نشاط جديد                 02: المجموعة الفرعية      07:المجموعة

 النشاط اإلضافي    مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

507.216  
تجارة بالتجزئة للبطاقات الممغنطة 
ما عدا الشرائح المسبقة و المؤجلة 

 الدفع للهاتف النقال 

  
:مثل  الممغنطة للبطاقات بالتجزئة يعب-

بطاقات الصناعية، األقمار عبر التلفزة بطاقات
ماعدا الخ... الرصيد من المباشر السحب
.النقال للهاتف الدفع المؤجلة و المسبقة الشرائح

  

  

 



                 01: المجموعة الفرعية      11:المجموعة

  النشاط اإلضافي   الجديد للنشاطمضمون ال  النشاط تسمية رمز النشاط

511.101 

تاجر متنقل في المواد الغذائية 
على مستوى أسواق البلديات، 

ساحات و أماآن مهيئة أو 
 منجزة لهذا الغرض 

  
على العامة الغذائية للمواد بالتجزئة بيع-

أماآن و ساحات البلديات، أسواق مستوى
 مهيئة؛

العجائن الغذائية، للزيوت بالتجزئة بيع-
الجافة، الحبوب الكسكسي، الغذائية،
أوال، الموضب اللين القمح و الدقيق
آل الموضبة، النقيعات أو الشاي القهوة،
الملح، التوابل، العسل، الغذائية، المعلبات
السكر الجافة، الخميرة المخلالت، الخل،

الحلويات لصناعة المخصصة المواد و
مشروبات الطزج، البيض المنزلية،
و البسكتة مرطبات، صغيرة، مواد لألخذ،

الموضبة، الجافة الفواآه الشكوالطة،
الغذائية، المواد آل و الدسمة المواد

حفظات الرضاعات، المصاصات،
  ...  الرضع

  

 الزينة، أدوات لكل بالتجزئة يعب-
 لالستعمال والمنظفات الصيانة مواد

 المكنسات، المنشفات،( المنزلي
 القرب، الدالء، ،جاتاإلسفن

األخرى، المنزلية واألواني األحواض
 ؛)إلخ....قريزيل جافيل، ماء

  .والغرابل األآياس بيع-

 



                 01: المجموعة الفرعية      11:المجموعة

 النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط
   ) الجديد المضمون (

511.145  
تجارة بالتجزئة لكل أنواع المنتجات 

بالمراسلة أو إلى غاية المنزل 

 

  
بالمراسلة، المنتجات أنواع لكل بالتجزئة بيع-

  ؛المصفقي السعي طريق عن الهاتف، عبر
 

  .األنترنت طريق عن-

   آل   حول  اإلعالم و  الترقية-
 محل هي التي  تلك  باستثناء  المنتجات
 تمس   أن بإمكانها  التي و خاص تنظيم

...،البيئة العامة اآلداب و  العام بالنظام 

  

               نشاط تم حذفه                  01: المجموعة الفرعية      11:المجموعة
 النشاط اإلضافي    مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

511.147  

 

تاجر متنقل لمعدات المهاتفة و 
المواصالت بما في ذلك لواحقهما و 
قطع الغيار، على مستوى أسواق 

البلديات، ساحات و أماآن مخصصة 
 لهذا الغرض 

  
  
  
المواصالت و المهاتفة لمعدات بالتجزئة بيع -
  .الغيار قطع و لواحقهما ذلك في بما

   



  

               نشاط جديد                02: المجموعة الفرعية      11:المجموعة

جديد  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط  

مصلح متنقل للعجالت المطاطية 511.215
  
  . تصليح العجالت  المطاطية-
  

  

  

               نشاط جديد                  02: المجموعة الفرعية      11:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

مرآب متنقل ألجهزة التدفئة و  511.216
التبريد 

  
ألجهزة التصليح و الترآيب أشغال آل -

  .التبريد و التدفئة
  

  

  

  

  



  

            نشاط جديد                  02: المجموعة الفرعية      11:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

دهان متنقل  511.217
  
  آل أشغال دهن المباني -
  

  

  
                نشاط جديد                 02: المجموعة الفرعية      01:المجموعة

جديد  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط  

ميكانيكي متنقل للسيارات  511.218

 

  
  
 .آل أشغال التصليح الميكانيكي للسيارات-

  
  

  

  

  



  

              
  الخــدمــات  قطاع         

  

  

  

  

  

  

  

 



               نشاط جديد                 01: المجموعة الفرعية      01:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

 المنازل السياحية المفروشة  601.113
 

الغرف أو الشقق الفيالت، تأجير-
  المفروشة

  

  

 

   نشاط جديد                01 : المجموعة الفرعية      01:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

اإلقامات السياحية  601.114

  
باألثاث مجهزة شقق في اإليواء نشاطات-

  السكنية؛ المناطق خارج تقع
 

الرياضة، الترفيه، وسائل للزبائن توفير-
  .التجارية النشاطات آذا و التنشيط

  

  

  

  



                 01: المجموعة الفرعية      02:المجموعة

 النشاط اإلضافي   الجديد للنشاطمضمون ال  النشاط تسمية رمز النشاط
  )           إثراء المحتوى( 

602.103 
مؤسسات إستشفائية، مصحات و 

مراآز صحية متخصصة 

  
في باالستشفاء متعلقة الربح بهدف نشاطات-

المتخصصة التمريض بيوت مراآز، العيادات،
العالجات تقديم و...) الوظيفي التأهيل إعادة(

 المختلفة؛
 الطبية؛ والتحاليل الفحوصات إجراء-

والمتخصصة والجراحة العام الطب نشاطات
ونشاطات والتوليد النساء طب فيها بما

  .االستكشاف
  

 .االصطناعية األعين  ترآيب   و صناعة-

  

                 00: المجموعة الفرعية      03:المجموعة

  مضمون النشاط   النشاط تسمية رمز النشاط
  النشاط اإلضافي   )للفقرة األولى  إثراء المحتوى بتكملة(  

آراء السيارات مع أو بدون سائق  603.004
سائق بدون أو مع الخاصة السيارات آراء-

األرضيات لكل المستعملة السيارات ماعدا
  .النفعية و السياحية( دواليب أربعة 4 ذات)

  

  



                نشاط جديد                   00: المجموعة الفرعية      03:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

603.015  
آراء السيارات المستعملة لكل 

األرضيات السياحية و النفعية مع أو 
 بدون سائق 

  
األرضيات لكل المستعملة الخفيفة السيارات آراء-

عند أقصى إهتزاز مجال و دواليب أربعة 4 ذات
 :فيها بما سنتيمتر 20 عن يقل ال المرتفعات

اإلجمالي وزنها يفوق التي السياحية المرآبات-
 آلغ؛1800 التعبئة عند

وذلك األرضيات لكل النفعية الخفيفة المرآبات-
  .سائق بدون أو مع
  

  

  

                 01: المجموعة الفرعية      04:المجموعة

  مضمون النشاط المعدل مع الحذف    النشاط تسمية رمز النشاط
  النشاط اإلضافي  )    ميترو الحذف آلمة (

604.102  
النقل الجماعي للمسافرين في 

المناطق الحضرية و ضواحيها و ما 
  بين الواليات 

المناطق في لألشخاص الجماعي النقل-
الواليات مابين و ضواحيها و ، الحضرية
الحافالت الباصات، الحافالت، بواسطة
  .الميترو، الصغيرة

  

  

  



  

     01: المجموعة الفرعية      04:المجموعة

  النشاط اإلضافي   المضمون الجديد للنشاط   للنشاط الجديدة  تسميةال رمز النشاط

 نقل األشخاص الموجه  604.108

  
 لألشخاص   عمومي  نقل  منظومة آل-

 العربات  التراموي، المترو، طريق عن
 ،...  إلخ التلفريك  ، باألسالك   المتعلقة
 بإتباع مسار ملزمة مرآبات تستعمل

مسيرها،  من أو جزء آل محدد على
سواء آانت هذه المرآبات تسير في 

شبكة باستثناءرحاب مخصص لها أم ال ، 
 . السكة الحديدية الوطنية 

  

  

  
 

 

  



                 06: المجموعة الفرعية      04:المجموعة

  اإلضافي  النشاط   للنشاط الجديد  مضمونال التسمية الجديدة للنشاط  رمز النشاط

 مؤسسة خدمات الموانئ  604.607

  
و الموانيئ نهايات الموانيئ، ستغاللا-

 األرصفة؛
عن خارج(البواخر صيانة  عناية،-

البحرية، القيادة خدمات ،)التصليح
الكاشفة، باألضواء اإلشارة اإلرساء،
 ؛..إلخ المنارات

الجرف و الماء مستويات معالجة-
 البحري؛
 السفن؛ وحراسة مراقبة مساعدة،

و السفن متن على التجهيزات تنظيف-
 األرصفة؛

إزالة و المستودعات السفن، تطهير-
  .الحموالت من الجراثيم

  

الداخلية  التدقيق الخبرة البحرية و  -

  

  



                نشط جديد                  01: المجموعة الفرعية     04:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

دراجة نارية باألجرة  604.116
  

خدمات نقل األشخاص بواسطة دراجة
  .نارية 

  

  

  

              نشاط جديد                 06: المجموعة الفرعية      04:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

 وآيل السفينة   604.633

الخاصة بالعمليات المتعلقة النشاطات آل-
و الربان باسم البضائع تسليم و باستالم
المحلية السلطات مع للسفينة اإلدارية العالقات

  اإلرشاد؛ و القطر و المعالجة عقود إبرام مع
و الميناء في رسوها أثناء السفينة إسعاف-

و الحقوق دفع و الالزم بالمال الربان تموين
الواجبة التكاليف من ذلك غير و المصاريف

  .الميناء في توقفها بمناسبة السفينة على األداء
  

  

 

 



              نشاط جديد                 06: المجموعة الفرعية      04:المجموعة

 النشاط اإلضافي    مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط
 

 وآيل الحمولة  604.634

  
  
باسم البضائع باستيالم المتعلقة النشاطات لآ-
عن الشحن أجرة دفع مع موآليه لحساب و

البضائع توزيع و مستحقة آانت إذا البضائع
  .إليهم المرسل بين
  
  

  

  

             نشاط جديد                06 : المجموعة الفرعية      04:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

 السمسار البحري  604.635

  
بيع عقود إلبرام الوساطة النشاطات آل-
النقل و االستئجار عقود السفن، شراء و

المتعلقة األخرى العقود آل و البحري
  .البحرية بالتجارة

  

  



                نشاط جديد                 00: المجموعة الفرعية      05:المجموعة

النشاطرمز    النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية 

 نادي رياضي محترف 605.031

  : بـ المحترف الرياضي النادي كلفي
لفائدة التكوين بعمليات القيام- 

 الرياضيين؛
المنافسات مختلف في المشارآة-

 الرياضية؛
النادي، رياضيي تدريب ضمان-

 وتجمعهم؛ تحضيرهم
الرياضية المواهب إنتقاء في المشارآة-

 وتوجيهها؛ آشفها و الشابة
استراحة، نشاط آل تنظيم -

ومنافسات ترفيه،تظاهرات،عروض
 األجر؛ مدفوعة رياضية

منخرطي وترقية تربية على العمل-
 النادي؛

 استغاللها؛ أو رياضية منشأة آل إحداث-
 النادي؛ لرياضي الرواتب منح -
  .وتكفل ورعاية إشهار نشاط بكل القيام -
  

  

  



                نشاط جديد                   02: المجموعة الفرعية     06:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

جمع النفايات الخاصة   606.208

  
تجميع أو/ و بلم متعلقة عملية آل-

مكان إلى نقلها بغرض الخاصة النفايات
  .المعالجة

  

  

  

                 00: المجموعة الفرعية      07:المجموعة

  النشاط اإلضافي    نشاطلل الجديد  مضمونال التسمية الجديدة للنشاط  رمز النشاط

 مؤسسة تعليم اللغات  607.014
  
العربية، الفرنسية،( اللغات آل  تعليم-

  .)إلخ األلمانية، اإلسبانية، اإلنجليزية،
  

  

  

 

  



                نشاط جديد                 00: المجموعة الفرعية      07:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

 مؤسسة التعليم الفني  607.049
  

تعليم فن الرقص، الموسيقى ، فن الدراما،
  ....الرسم إلخ 

  

  

  

             نشاط جديد                 00: المجموعة الفرعية      07:المجموعة

 النشاط اإلضافي    مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

 الخبير المحاسب   607.050

و المحاسبة تحليل و وتقويم فحص و تنظيم-
والهيئات للمؤسسات الحسابات أنواع مختلف

  القانون؛ عليها نص التي الحاالت في
 الحسابات؛ بخبرة القيام-
و مراقبة و ضبط و فتح و مرآزة و مسك-

 الهيئات؛ و المؤسسات محاسبة تجميع
و للشرآات المحاسبي و المالي بالتدقيق القيام-

 الهيئات؛
في الهيئات و للشرآات استشارات تقديم

  .االقتصادي و االجتماعي و المالي الميدان
  

  

        



            نشاط جديد                 00: المجموعة الفرعية      07:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

 محافظ الحسابات  607.051

الشرآات حسابات صحة على المصادقة-
ألحكام مطابقتها و انتظامها و الهيئات و

  به؛ المعمول التشريع
حول خاص تقرير شكل في الرأي إبداء-

عليها المصادق الداخلية الرقابة إجراءات
أو المديرين  مجلس و اإلدارة مجلس من

 المسير؛
أو العامة الجمعية و المسيرين إعالم-

قد نقص بكل المؤهلة، المداولة هيئة
أن طبيعته من و عليه، أطلع أو أآتشف
أو المؤسسة استغالل استمرار يعرقل
 الهيئة؛
و الهيئة أو الشرآة ووثائق قيم فحص
للقواعد المحاسبة مطابقة مدى مراقبة
  .بها المعمول

  

  

  

 



               نشاط جديد                  00: المجموعة الفرعية      07:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

 المحاسب المعتمد  607.052

  
و محاسابات ضبط و فتح و مسك-

  الهيئات؛ أو الشرآات و التجار حسابات
 

تطور الكتابات المحاسبية و عرض-
أو الشرآة و التاجر ممتلكات عناصر
 الهيئة؛

 
و االجتماعية التصريحات جميع إعداد-

 بالمحاسبة؛ المتعلقة اإلدارية و الجبائية
 

اإلدارات مختلف لدى الزبون مساعدة-
  .ةالمعني

  
  

  

  

  



  

                 00: المجموعة الفرعية      10:المجموعة

  مضمون النشاط   النشاط تسمية رمز النشاط
  النشاط اإلضافي) تكملة الفقرة األخيرةب  إثراء المحتوى ( 

) فونطاآسي (هاتف عمومي  610.005
  والتلكس الفاآس ، الهاتف خدمات آل-
  .النقال الهاتف رصيد تعبئة نشاط-
  

 الطوابع بيع ، الوثائق إستنساخ -
  البريدية

  

  

                 نشاط جديد                00: المجموعة الفرعية      10:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط
  .النقال الهاتف رصيد تعبئة نشاط-نشاط تعبئة رصيد الهاتف النقال  610.010
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  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

 وساطة عقارية 611.011

  
إتمام أجل من شخصين بين تقريبال-

أو بيعها أو عقارية أمالك شراء عملية
  .مبادلتها أو تأجيرها

  

  

  

     02: المجموعة الفرعية     12:المجموعة

  مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط
  النشاط اإلضافي    )محتوى الفقرة األولى إثراء ( 

 مكتب األعمال  612.205

  
الميدان في الوساطة نشاطات آل-

النشاطات باستثناء التجاري و االقتصادي
 المقننة؛

 التجارية؛ الوآالة و التجاري التمثيل-
  .بعد عن التسويق مرآز-
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  النشاط اإلضافي   الجديد للنشاطمضمون ال  النشاط تسمية رمز النشاط

 وآيل في األسماك  612.209
 

بائع و السفينة مجهز بين الوساطة-
  .بالجملة األسماك

  

  

  

                 01: المجموعة الفرعية      13:المجموعة

  النشاط اإلضافي   الجديد للنشاطمضمون ال  التسمية الجديدة للنشاط  رمز النشاط

613.116 
ترآيب وتصليح التجهيزات 
الكهربائية و اإللكترونية  

 المهنية 

  
الكهربائية التجهيزات تصليح و رآيبت-
القياس ، بعد عن للتحكم اإللكترونية و

والالسلكية السلكية والمواصالت بعد عن
وأنظمة ، وااللتقاط اإلرسال أجهزة( 

الداللة البرق، ،... ) الخ الضوئية اإلشارة
إلكترونية أخرى وأجهزة والكشف للتوجيه
  .مهني استعمال ذات

  

  

  

  



                 01: المجموعة الفرعية      13:المجموعة

 النشاط اإلضافي   المضمون الجديد للنشاط  التسمية الجديدة للنشاط رمز النشاط
   )إثراء المحتوى ( 

613.125 
 

ترآيب و تصليح معدات األمن و 
 الحماية من السرقة 

  
السرقة من الحماية عتاد وصيانة تصليح-

 األخرى؛ والمراقبة اإلنذار أجهزة وآل
 

  اإلنذار أنظمة وضع-
  

  .لواحقهاتوريد قطع الغيار و -

  

                01: المجموعة الفرعية      13:المجموعة

  النشاط اإلضافي  المضمون الجديد للنشاط التسمية الجديدة للنشاط  رمز النشاط

613.129 
ترآيب، تصليح و صيانة 

 المحرآات و المعدات البحرية 

  
المحرآات وصيانة وتصليح ترآيب-

مثل لواحقها وجميع البحرية والمعدات
الروافع والهيدروليكية، الضخ مضخات
  .الخ.... الهيدروليكية والمعدات

  

  .اللواحق و الغيار قطع توريد -

 



                نشاط جديد                 02: المجموعة الفرعية      13:المجموعة

 النشاط اإلضافي    مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

 نشاط القفالة و الصنع السريع   613.222

  
  
  
صنع و تكييف المفاتيح، األقفال، تصليح،-

  .....الرمانات

  

 األنواع؛ آل من األقفال مفاتيح بيع-

 انجاز- ؛..األبواب المقابض،مزلجات بيع-
  الترقيم؛ لوحات

  ..للسيارات المكثف الطبع -

  

                 01: المجموعة الفرعية      13:المجموعة

  مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط
  النشاط اإلضافي  ) إثراء محتوى الفقرة األولى(

 تجهيز وترآيب لواحق السيارات   613.132

  
 ؛ ... )السيارة زجاج( السيارات لواحق رآيبت-
آروية، مفاصل الكبح، صفائح مخمدات،- 

السيارات لواحق آل و مفاصل مدرجات،
 . األخرى

مرآبات و للنوافذ اللصاقات بواسطة تزيين-
  .السيارات

  .السيارات للواحق بالتجزئة بيع-
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  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

613.136  
تصليح المعدات الكهربائية و 

 اإللكترونية المنزلية 

  
وااللكترونيات الكهربائية المعدات تصليح-

استقبال جهاز ستريو، التلفزيون، مثل المنزلية
فيديو، جهاز الصناعي، القمر من التلفزة برامج
  ....الخ اسطوانات، مشغل

  
  

   توريد بقطع الغيار و اللواحق  -
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النشاطرمز    النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية 

613.137  
ترآيب و تصليح معدات المكافحة و 

 الحماية ضد الحريق 

  
 الحريق؛ ومكافحة الحماية أنظمة ترآيب-

 
الحريق من الحماية عتاد وصيانة تصليح -
  ....)الخ المطفئات، شحن إعادة(
  

  توريد بقطع الغيار و اللواحق   -

  



  

               نشاط جديد                 00: المجموعة الفرعية      15:المجموعة

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

615.032 
مرآز الدراسات و البحث في 

 المهن و المؤهالت 

  
  .والمؤهالت المهن في وبحوث دراسات-
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  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

615.033 
مجموعة وطنية جزائرية 
 للموسيقى األندلسية

الجزائرية، األندلسية الموسيقى حماية -
  .تعميمها و هاظحف
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  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

615.034 
للمالية  اآلليوآالة اإلعالم 

 العمومية 

تنسيق و تطوير و تصميم في المساهمة-
الخاص لإلعالم الجديدة األنظمة نشر

التابعة المحاسبة و المالية و بالميزانية
 للدولة؛

سياسة تنفيذ و تعريف في المساهمة -
نشر عن تنجر التي التكوين و اإلعالم
على الميزانية لتسيير المدمج النظام
األنظمة نشر آذا و الدولة مصالح مستوى
و بالميزانية الخاص لإلعالم الجديدة
 للدولة؛ التابعة المحاسبة و المالية

اآللي اإلعالم أنظمة إيواء ضمان -
و استغاللها و المتواجدة المرآزية
  .صيانته
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  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

615.035 
ديوان الترقية و التسيير 

 العقاري 

  
 ؛التسيير العقاريو وحيازة ترقية-
 ؛ السكنية المنازل تملك بعمليات القيام-
  ؛ العام اإلسكان برامج تعزيز-
هيكلة وإعادة الملكية وتوطيد دعم-

إلعادة خاص برنامج ضمن المباني
  ؛ التأهيل

المساآن و المحالت ذات تأجير-
اإلستعمال المهني و التجاري و الحرفي

   .أو التنازل عنها
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  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

615.036  
مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة 

 بواسطة الفيديو 

المراقبة أنظمة بإنجاز المؤسسة كلفت -
 الوطني التراب مجموع عبر الفيديو بواسطة

  يلي ما المؤسسة تتولى الصفة وبهذه-
الفيديو بواسطة المراقبة أنظمة تصميم-1

 وتنصيبها؛ وتطويرها
القطاعات لفائدة والتأهيل المؤهل التكوين-2

 المستعملة؛
الفيديو بواسطة المراقبة ترتيبات تقييم-3

ينشرها التي العمومية السلطات لحساب
داخل والخواص والعموميون المتعاملون
 الحضري؛ العمومي الفضاء

المراقبة أنظمة وإنجاز الخبرة إجراء-4
الهيئات مقرات مستوى على الفيديو بواسطة
 الحساسة؛ والنقاط والمواقع

المتعاملون ينشرها التي األنظمة إدماج-5
الشامل الترتيب ضمن والخواص العموميون
للفضاءات الفيديو بواسطة للمراقبة
  .العمومية

  .البيعوخدمات ما بعد  صيانة-
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  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

615.037  
الديوان الوطني لحقوق المؤلف و 

 الحقوق المجاورة 

  
لفائدة الخاصة للحقوق الجماعي التسيير -

و التقليدي الثقافي التراث بحماية القيام و ذويها
  .العام الملك ضمن الواقعة الوطنية المصنفات
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  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

615.038 
الصندوق الوطني لترقية 

مبادرات الشباب و الممارسات 
 الرياضية

 :التالية المهام الصندوق تولىي-
و االجتماعية الميادين في الدولة عمل تدعيم و تكملة-

ترقية و الشباب مبادرات و التسلية و التربوية
و التكوين السيما فروعها آل في الرياضة وتطوير

 ؛تحفيز نتائجها 
و للسلع المنتجة االستثمارية األعمال بكل المبادرة-

 بها؛ االلتزام و بموضوعه العالقة ذات الخدمات
المنشآت آذا و اإلطعام و اإليواء هياآل تسيير-

تصرف تحت ووضعها عليها يتوفر التي الرياضية
وفقا... (إلخ الشبانية و الرياضية الهيئات و الهياآل
27-10 رقم التنفيذي المرسوم من 5 المادة ألحكام
بالصندوق المتعلق ، 2010/01/12 في المؤرخ
الممارسات و الشباب مبادرات لترقية الوطني
  .)الرياضية
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 رمز النشاط
  
  النشاط تسمية
 

  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط

615.039  
المشترك الديوان الوطني المهني 
 للخضر و اللحوم

 : اآلتية المهام الديوان يتولى
بمعرفة يسمح تحقيق أو دراسة آل انجاز-

للتدخل مستوياتها و الفرع مكونات مختلف
برامج العمومية السلطات على اقتراح و

 إقامتها؛ الواجب والضبط التنمية
لمختلف االقتصادية المصالح بين التوفيق-

الخاصة تلك و الفرع في المتدخلين
 بالمستهلكين؛

الصناعية أو التجارية العمليات بكافة القيام-
 بموضوعه؛ المرتبطة

 الفالحين؛ لفائدة الخدمات تقديم ضمان-
مجال في السيما العمومية الخدمة يتولى
و إستراتيجية مواد مخزون تكوين و الضبط
  .تسييره
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  النشاط اإلضافي   مضمون النشاط  النشاط تسمية رمز النشاط

615.040 
المعهد الوطني الجزائري للملكية 

 الصناعية

 : التالية المهام المعهد تولى
  الصناعية؛ الملكية في الحقوق حماية توفير-
، اإلبتكارية و اإلبداعية القدرة ودعم حفز-

التقنية الضرورة و تتالءم التي تلك السيما
التشجيعية اإلجراءات باتخاذ ذلك و للمواطنين
  المعنوية؛ و المادية

التقنية المعلومات الى الوصول تسهيل-
و بانتقائها البراءات وثائق في الموجودة
معينة لتقنية بديلة حلوال تمثل التي و توفيرها
و المواطنين من المستعملون عنها يبحث

و التطوير و البحث مؤسسات و الصناعيين
  ؛...الخ الجامعات

إلى األجنبية التقنيات استيراد ظروف تحسين-
مسار تحديد و الرقابة و بالتحليل الجزائر
حقوق مراعاة مع األجنبية التقنيات اقتناء
الحقوق هذه أتأوي دفع و  الصناعية الملكية

من 7 المادة ألحكام وفقا...(الخ الخارج في
في المؤرخ 68- 98 رقم التنفيذي المرسوم
المعهد إنشاء  يتضمن ، 1998/02/21
يحدد و الصناعية للملكية الجزائري الوطني
  ).األساسي قانونه
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النشاط تسمية رمز النشاط  النشاط اإلضافي  النشاط مضمون                 
 

الديوان  الوطني لألراضي الفالحية 615.041

  : يتولى الديوان المهام التالية -
  
  تنفيذ السياسة العقارية الفالحية؛ -
ة االمتيازدراسة طلبات - ى األراضي الفالحي عل

ة،    ة للدول الك الخاص ة ألم الالتابع ع  باالتص م
ذ التفويض، وتنفي ة و  ب الك الدول الح م مص

  اإلجراء المنصوص عليه لهذا الغرض؛
روط  - ة ش مان متابع تغاللض ي اس األراض

ة ة الممنوح ة  للدول الك الخاص ة لألم التابع
تدام استعمالها ووضع أدوات تقييم   لالمتياز المس

  ؛االمتيازو األمثل من أصحاب 
ق- فقة تتعل ة ص ؤدي أي ى أال ت هر عل الس

ة ا الفالحي ر وجهته ى تغيي ة إل باألراضي الفالحي
ادة  ( ام الم ا ألحك ذي 02وفق وم التنفي ن المرس م

م  ي  339-09رق ؤرخ ف ،22/10/2009الم
م      ذي رق تمم للمرسوم التنفي 87-96المعدل و الم

ي  ؤرخ ف اء 24/02/1996الم و المتضمن إنش
  ).ي الفالحية الديوان الوطني لألراض
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615.042 
المرآز الوطني للدراسات و تنشيط 
مؤسسة البناء واألشغال العمومية و

 الري 

  : يتولى المرآز المهام التالية -
ة الالزم    - ر المعلوم ف عناص ع مختل اط ةجم ة بنش المتعلق

ري و ة و ال غال العمومي اء و األش اع البن ات قط مؤسس
  قدراتها ، ووضعها تحت تصرف السلطات العمومية؛

غال - اء و األش ال البن ي مج ة ف ائيات العام داد اإلحص إع
ة و د العامل ة بالي ك المتعلق يما تل ري، الس ة و ال العمومي
التأطير و المواد و آذا الوسائل المادية الخاصة بالمؤسسات
و هذا قصد إقتراح  التدابير  الالزمة  التي من شأنها ضمان

اء      رامج البن م ب لة بحج از ذات الص درة اإلنج غال ق و األش
  العمومية والري ؛

ات- ل الطلب ة آ ات و معالج ات و التحقيق ل الدراس ام بك القي
  الخاصة بالمعلومات اإلقتصادية ذات الصلة بالموضوع ؛

القيام، بناء على طلب السلطة الوصية ، بدراسة إحتياجات-
ام المؤسسات من المواد و العتاد و التأطير  الضرورية إلتم

  و تقديم اإلقتراحات المرتبطة بها ؛  البرامج المختارة
ن- ات  م دى عين ة ل ات ميداني اس تحقيق ى أس داد ، عل إع

اج و ات اإلنت طة ، عالم ف األنش ة لمختل ات الممثل المؤسس
ال عار و أج ي األس تحكم ف ى ال دف إل ل مسعى يه راح آ إقت

از  خ  ....اإلنج ادة ( إل ام الم ا ألحك وم 04وفق ن المرس م
م   ذي رق ي   195-10التنفي ؤرخ ف ، 19/08/2010الم

المتضمن إنشاء المرآز الوطني للدراسات و تنشيط مؤسسة
 ) .البناء و األشغال العمومية و الري

  

  


