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200001000100Extraction of crude petroleum and natural gas06إستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي06

200001000100Extraction of natural gas0620إستخراج الغاز الطبيعي0620

1036918814201000Other mining and quarrying08أنشطة التعدين واستغالل المحاجر األخرى08

836713102000000Quarrying of stone, sand and clay0810استغالل المحاجر إلستخراج األحجار والرمال والطفل0810

1402612201000Mining of chemical and fertilizer minerals0891إستخراج المعادن الكيميائية واألسمدة الطبيعية0891

110000000000Extraction of salt0893استخراج الملح0893

0899
أنشطة أخرى فى التعدين وإستخراج المعادن واستغالل 

المحاجر التى لم تصنف فى موضع آخر
513100000000Other mining and quarrying n.e.c.0899

100100000000Mining support service activities09أنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين09

100100000000Support activities for petroleum and natural gas extraction0910أنشطة خدمات دعم إستخراج النفط والغاز الطبيعي0910

478041893312191298100200Manufacture of food products10صناعة المنتجات الغذائية10

1531512300000Processing and preserving of meat1010تجهيز وحفظ اللحوم1010

1020
الرخويات )تجهيز وحفظ وتعليب األسماك والمنتجات السمكية

(والقشريات
110000000000Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs1020

763393300100000Processing and preserving of fruit and vegetables1030تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات1030

13493201802010000Manufacture of vegetable and animal oils and fats1040صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية1040

651598261623150000Manufacture of dairy products1050صناعة منتجات األلبان1050

967961001000000Manufacture of grain mill products1061صناعة منتجات طواحين الحبوب1061

281425631766560120100Manufacture of bakery products1071صناعة منتجات المخابز1071

7642151620100000Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery1073صناعة الكاكاو والشيكوالته والحلويات السكرية1073

1074
صناعة المعكرونة وشرائط المعكرونة والمنتجات النشوية 

المماثلة
310200000000

Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar 

farinaceous products
1074
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780653754711110100Manufacture of other food products n.e.c.1079صناعة منتجات غذائية أخرى غير المصنفة في مكان آخر1079

1341233700010000Manufacture of prepared animal feeds1080صناعة األعالف الحيوانية المحضرة1080

643372111010000Manufacture of beverages11صناعة المشروبات11

402200000000Distilling, rectifying and blending of spirits1101تقطير المشروبات الروحية وتكريرها وخلطها1101

1103
صناعة المشروبات الكحولية من الشعير وصنع مشروب 

الشعير
200101000000Manufacture of malt liquors and malt1103

1104
وتعبئة المياه  (المرطبة)صناعة المشروبات غير الكحولية 

المعدنية وزجاجات المياه االخرى
583351810010000

Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and 

other bottled waters
1104

29126731000000Manufacture of tobacco products12صناعة منتجات التبغ12

29126731000000Manufacture of tobacco products1200صناعة منتجات التبغ1200

588534312110000100Manufacture of textiles13صناعة المنسوجات13

522100000000Weaving of textiles1312نسج المنسوجات1312

101000000000Finishing of textiles1313إتمام تجهيز المنسوجات1313

53951218900000000Manufacture of made-up textile articles, except apparel1392صناعة المنسوجات الجاهزة عدا المالبس1392

1633900000100Manufacture of carpets and rugs1393صناعة السجاد والبسط1393

27177210000000Manufacture of other textiles n.e.c.1399صناعة منسوجات أخرى غير المصنفة فى مكان آخر1399

25452427594821340100Manufacture of wearing apparel14صناعة المالبس الجاهزة14

1410
صناعة وتفصيل المالبس الجاهزة عدا المالبس المصنوعة 

من الفراء
25262419504621340100Manufacture of wearing apparel, except fur apparel1410
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110000000000Manufacture of articles of fur1420صناعة أصناف الفراء1420

1879200000000Manufacture of knitted and crocheted apparel1430صناعة المالبس وأصناف أخرى من التريكو أو الكورشية1430

47319600000100Manufacture of leather and related products15صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة15

640100000100Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur1511دباغة وتهيئة و صباغة الجلود والفراء1511

1181200000000صناعة حقائب األمتعة وحقائب اليد والسروج واألعنة1512
Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and 

harness
1512

30198300000000Manufacture of footwear1520صناعة األحذية1520

16
صناعة الخشب ومنتجاته والفلين عدا صناعة األثاث 

وصناعة األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر
12381180461110000000

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 

except furniture; manufacture of articles of straw and 

plaiting materials

16

16141100000000Sawmilling and planing of wood1610نشر وسحج األخشاب1610

22211000000000Manufacture of veneer sheets and wood-based panels1621صنع رقائق قشرة الخشب واأللواح الخشبية1621

1092104836710000000Manufacture of builders' carpentry and joinery1622صناعة منتجات النجارة المستخدمة فى التشييد والبناء1622

19181000000000Manufacture of wooden containers1623صناعة األوعية الخشبية1623

1629
صناعة المنتجات الخشبية األخرى وصناعة منتجات من الفلين 

والقش ومواد الضفر
89797300000000

Manufacture of other products of wood; manufacture of 

articles of cork, straw and plaiting materials
1629

12149175121010000Manufacture of paper and paper products17صناعة الورق و منتجاته17

23123800000000Manufacture of pulp, paper and paperboard1701صناعة عجائن الورق والورق المقوى الكرتون1701

552861811010000صناعة الورق المقوى المموج واألوعية المصنوعة من الورق1702
Manufacture of corrugated paper and paperboard and of 

containers of paper and paperboard
1702

43982510000000Manufacture of other articles of paper and paperboard1709صناعة منتجات أخرى من الورق والورق المقوى1709

653497786553310100Printing and reproduction of recorded media18الطباعة واستنساخ وسائل األعالم المسجلة18

598450736253310100Printing1811الطباعة1811
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52445300000000Service activities related to printing1812أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة1812

330000000000Reproduction of recorded media1820استنساخ وسائل األعالم المسجلة1820

100001000000Manufacture of coke and refined petroleum products19صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

100001000000Manufacture of refined petroleum products1920صناعة منتجات تكرير النفط1920

3101452911984401000Manufacture of chemicals and chemical products20صناعة المواد والمنتجات الكيميائية20

19301213000000Manufacture of basic chemicals2011صناعة المواد الكيميائية األساسية2011

25731400100000Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds2012(األزوتية)صناعة األسمدة والمركبات النيتروجينية 2012

921501000000Manufacture of plastics and synthetic rubber in primary forms2013صناعة اللدائن البالستيك والمطاط التركيبى فى أشكالها األوليه2013

2021
صناعة المبيدات الحشرية، والمنتجات الكيميائية الزراعية 

األخرى
921600000000Manufacture of pesticides and other agrochemical products2021

2022
صناعة الدهانات والورنيشات،  والطالءات المماثلة وأحبار 

الطباعة
532432410001000

Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, 

printing ink and mastics
2022

2023
صناعة الصابون والمنظفات ومستحضرات التنظيف والتلميع 

والعطور ومستحضرات التجميل
163100174320100000

Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing 

preparations, perfumes and toilet preparations
2023

32741540200000Manufacture of other chemical products n.e.c.2029صناعة منتجات كيميائية أخرى غير مصنفه فى مكان آخر2029

21
 صناعة المنتجات الصيدالنية والدوائية والكيماوية، والنباتات 

الطبية
50982435100000

Manufacture of basic pharmaceutical products and 

pharmaceutical preparations
21

2100
 صناعة المنتجات الصيدالنية والدوائية والكيماوية، والنباتات 

الطبية
50982435100000

Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and 

botanical products
2100

2881125411560100000Manufacture of rubber and plastics products22صناعة منتجات المطاط واللدائن22

2211
صناعة اإلطارات واألنابيب المطاطية وتجديد األسطح 

الخارجية لإلطارات المطاطية وإعادة بنائها
743000000000

Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and 

rebuilding of rubber tyres
2211

851110000000Manufacture of other rubber products2219صناعة المنتجات المطاطية األخرى2219

2731035011450100000Manufacture of plastics products2220صناعة منتجات اللدائن2220

218319361517475430300Manufacture of other non-metallic mineral products23صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

52368800000000Manufacture of glass and glass products2310صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية2310

11110000000000Manufacture of refractory products2391صناعة المنتجات الحرارية2391

421000010000Manufacture of clay building materials2392صناعة المنتجات الطفلية اإلنشائية2392
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15100300000200Manufacture of other porcelain and ceramic products2393االخرى (البورسلين)صناعة المنتجات الخزفية والسراميك 2393

1020403100000Manufacture of cement, lime and plaster2394صناعة األسمنت ومنتجات صلب نصف جاهزة2394

11421065412912120100Manufacture of articles of concrete, cement and plaster2395صناعة األصناف المنتجة من الخرسانة واألسمنت والجص2395

9468081012960200000Cutting, shaping and finishing of stone2396قطع وتشكيل وصقل األحجار2396

2399
صناعة المنتجات المعدنية الالفلزية األخرى غير المصنفة فى 

مكان آخر
320100000000Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.2399

10549162627500000Manufacture of basic metals24 صناعة الفلزات القاعدية24

36961015500000Manufacture of basic iron and steel2410صناعة الحديد والصلب القاعدي2410

2420
صناعة المعادن الثمينة القاعدية والمعادن غير الحديدية 

االخرى
1972901000000Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals2420

40248611000000Casting of iron and steel2431سبك الحديد والصلب2431

1090100000000Casting of non-ferrous metals2432سبك المعادن غير الحديدية2432

422839741568363420000صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا االآلت والمعدات25
Manufacture of fabricated metal products, except 

machinery and equipment
25

332831581015933310000Manufacture of structural metal products2511صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية2511

32291200000000Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal2512صناعة الصهاريج والخزانات واألوعية من المعادن2512

2513
صناعة مولدات بخار الماء باستثناء مراجل التدفئة المركزية 

بالمياه الساخنة
211000000000

Manufacture of steam generators, except central heating hot 

water boilers
2513

2591
تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة وميتالورجيا 

المساحيق
68539600000000

Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; 

powder metallurgy
2591

60056631300000000Treatment and coating of metals; machining2592معالجة وطالء المعادن و اآلليات2592
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17133100000000Manufacture of cutlery, hand tools and general hardware2593صناعة أدوات القطع والعدد اليدوية واألدوات المعدنية العامة2593

2599
صناعة منتجات المعادن المشكلة االخرى غير المصنفه فى 

موضع أخر
181154101230110000Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.2599

32165811001000صناعة الحاسبات والمنتجات اإللكترونية والبصرية26
Manufacture of computer, electronic and optical 

products
26

19133300000000Manufacture of electronic components and boards2610صناعة المكونات وااللواح اإللكترونية2610

202000000000Manufacture of computers and peripheral equipment2620صناعة الحاسبات واألجهزة الملحقة2620

830301001000Manufacture of consumer electronics2640صناعة اإللكترونيات المستهلكة2640

200200000000صناعة اجهزة االشعة واالجهزة الطبية والعالجية2660
Manufacture of irradiation, electromedical and 

electrotherapeutic equipment
2660

100010000000Manufacture of magnetic and optical media2680صناعة وسائل االعالم المغناطيسية والبصرية2680

168752249123412000Manufacture of electrical equipment27صناعة األجهزة الكهربائية27

2710
صناعة المحركات والمولدات والمحوالت الكهربائيه وصناعة 

أجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها
1261410000000

Manufacture of electric motors, generators, transformers and 

electricity distribution and control apparatus
2710

300300000000Manufacture of batteries and accumulators2720صناعة البطاريات والمركمات2720

1631523200000Manufacture of other electronic and electric wires and cables2732صناعة األسالك اإللكترونية والكهربائية والكابالت االخرى2732

110000000000Manufacture of wiring devices2733صناعة أجهزة األسالك2733

1152130000000Manufacture of electric lighting equipment2740صناعة معدات اإلضاءة الكهربائية2740

1005292950212000Manufacture of domestic appliances2750صناعة األجهزة المنزلية2750

2589710000000Manufacture of other electrical equipment2790صناعة المعدات الكهربائيه األخرى2790

9342202830000000Manufacture of machinery and equipment n.e.c.28صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر28

2811
صناعة المحركات والتوربينات باستثناء محركات الطائرات 

والسيارات والدراجات البخارية
110000000000

Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle 

and cycle engines
2811
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1554420000000Manufacture of other pumps, compressors, taps and valves2813صناعة المضخات والضواغط والحنفيات والصمامات االخرى2813

Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners2815 110000000000 ُصنع األفران وأفران الصهر ومواقد أفران الصهر2815

1773610000000Manufacture of lifting and handling equipment2816صناعة معدات الرفع والمناولة2816

24123900000000Manufacture of other general-purpose machinery2819صناعة االالت ذات االغراض العامة االخرى2819

632100000000Manufacture of agricultural and forestry machinery2821صناعة االالت المستخدمة في الزراعة والحراجة2821

220000000000Manufacture of metal-forming machinery and machine tools2822صناعة العدد اآلليه صنع آالت تشكيل المعادن والعدد اآللية2822

933300000000صناعة اآلالت المستخدمة في المناجم والمحاجر والتشييد2824
Manufacture of machinery for mining, quarrying and 

construction
2824

860200000000صناعة آالت تجهيز األغذيه والمشروبات والتبغ2825
Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco 

processing
2825

101000000000صناعة آالت إنتاج النسيج والملبوسات والجلود2826
Manufacture of machinery for textile, apparel and leather 

production
2826

924300000000Manufacture of other special-purpose machinery2829صناعة اآلالت ذات األغراض الخاصة االخرى2829

15914071020000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers29صناعة المركبات المقطورة وشبه المقطورة ذات المحركات29

913500000000Manufacture of motor vehicles2910صناعة المركبات ذات المحركات2910

2920

للمركبات ذات  (أعمال تجهيز العربات)صناعة األبدان 

المحركات وصناعة المركبات المقطوره والمركبات النصف 

مقطوره

1331263310000000
Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; 

manufacture of trailers and semi-trailers
2920

17131210000000Manufacture of parts and accessories for motor vehicles2930صناعة أجزاء وتوابع محركات المركبات ذات المحركات2930

100100000000Manufacture of other transport equipment30صناعة معدات النقل األخرى30

100100000000Building of pleasure and sporting boats3012بناء قوارب النزهة والرياضة3012

297527931463401100000Manufacture of furniture31صناعة األثاث31

297527931463401100000Manufacture of furniture3100صناعة األثاث3100

242202182100010000Other manufacturing32صناعات تحويلية آخرى32

68528700010000Manufacture of jewellery and related articles3211صناعة المجوهرات واألصناف والمواد المتصلة بها3211

421100000000Manufacture of games and toys3240صناعة األلعاب واللعب3240

3250
صنع األدوات والمستلزمات الطبية التي تستخدم في عالج 

األسنان
1371248500000000Manufacture of medical and dental instruments and supplies3250

33241800000000Other manufacturing n.e.c.3290صناعات تحويلية أخرى غير مصنفه فى موقع آخر3290

59256023800000100Repair and installation of machinery and equipment33إصالح وتركيب المعدات واألجهزة33

1841840000000000Repair of fabricated metal products3311إصالح منتجات المعادن المشكلة3311

30828519300000100Repair of machinery3312إصالح االآلت3312
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440000000000Repair of electronic and optical equipment3313إصالح المعدات اإللكترونية والبصرية3313

70700000000000Repair of electrical equipment3314إصالح المعدات الكهربائية3314

1271400000000Repair of transport equipment, except motor vehicles3315إصالح معدات النقل عدا المركبات ذات المحركات3315

972000000000Repair of other equipment3319إصالح المعدات األخرى3319

531100000000Installation of industrial machinery and equipment3320تركيب المعدات واألالت الصناعية3320

346014131000000Electricity, gas, steam and air conditioning supply35إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء35

346014131000000Electric power generation, transmission and distribution3510(الكهربائية)توليد ونقل وتوزيع الطاقه 3510

18140100030000Water collection, treatment and supply36جمع ومعالجة وتوريد المياه36

18140100030000Water collection, treatment and supply3600جمع ومعالجة وتوريد المياه3600

513361110000000جمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات38
Waste collection, treatment and disposal activities; 

materials recovery
38

110000000000Collection of non-hazardous waste3811جمع المخلفات غير الخطرة3811

202000000000Collection of hazardous waste3812جمع المخلفات الخطرة3812

483241110000000Materials recovery3830المواد (استرجاع)إعادة تدوير 3830

100000000100أنشطة المعالجة وادارة خدمات المخلفات االخرى39
Remediation activities and other waste management 

services
39

100000000100Remediation activities and other waste management services3900أنشطة المعالجة وادارة خدمات المخلفات االخرى3900

473181124150131201010Construction of buildings41تشييد االبنية41

473181124150131201010Construction of buildings4100تشييد االبنية4100

6428132100101000Civil engineering42الهندسة المدنية42

2195600100000Construction of roads and railways4210تشييد الطرق وسكك الحديد4210

251041000001000Construction of utility projects4220(المنافع)تشييد مشروعات المرافق 4220

1894500000000Construction of other civil engineering projects4290تشييد المشروعات الهندسية المدنية األخرى4290

527447364200101000Specialized construction activities43أنشطة التشييد المتخصصة43

330000000000Site preparation4312إعداد الموقع4312

866441700001000Electrical installation4321تركيب األجهزة الكهربائية4321

26224412600000000Plumbing, heat and air-conditioning installation4322تركيب السباكة وانظمه التدفئة والتكييف4322

18105300000000Other construction installation4329تركيبات التشييد األخرى4329

139109141500100000Building completion and finishing4330اكمال المباني وتشطيبها4330

19171100000000Other specialized construction activities4390أنشطة التشييد المتخصصة األخرى4390
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45
واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة  )تجارة الجملة والمفرد 

والدراجات النارية
1722716050944213120610100

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles 

and motorcycles
45

138297826113830200000Sale of motor vehicles4510تجارة المركبات ذات المحركات4510

11566112303092030210100Maintenance and repair of motor vehicles4520صيانة وإصالح المركبات ذات المحركات4520

425338183745360200000Sale of motor vehicle parts and accessories4530تجارة قطع غيار واكسسوارات المركبات ذات المحركات4530

4540
تجارة وصيانة وإصالح الدراجات النارية واإلكسسوارات وقطع الغيار 

المتصلة بها
26240200000000

Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts 

and accessories
4540

586540639707722882121000تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46
Wholesale trade, except of motor vehicles and 

motorcycles
46

334155749463101000Wholesale on a fee or contract basis4610تجارة الجملة على اساس عقد او نظير رسم4610

205170191500010000Wholesale of agricultural raw materials and live animals4620تجارة الجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحية4620

85254417512442300000Wholesale of food, beverages and tobacco4630تجارة الجملة لألغذية والمشروبات والتبغ4630

372253853220000000Wholesale of textiles, clothing and footwear4641تجارة الجملة للمنسوجات والملبوسات واألحذية4641

76046012116761410000Wholesale of other household goods4649تجارة الجمله للسلع المنزلية األخرى4649

4651
تجارة الجملة ألجهزة الحواسب وملحقاتها الخارجية والبرامج االلية 

الخاصة بها
6530102300200000

Wholesale of computers, computer peripheral equipment and 

software
4651

4652
تجارة الجملة للمعدات الخاصه باإللكترونيات وأجهزة االتصاالت 

وأجزائها
532662100000000

Wholesale of electronic and telecommunications equipment 

and parts
4652

151102311800000000Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies4653تجارة الجملة لآلالت والمعدات الزراعية4653

10257092169630100000Wholesale of other machinery and equipment4659تجارة الجملة للمعدات واآلالت األخرى4659

4661
تجارة الجملة للوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات 

المتصلة بها
26143700200000

Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related 

products
4661

22018525910000000Wholesale of metals and metal ores4662تجارة الجملة للمعادن وخاماتها4662

4663
تجارة الجملة لمواد البناء واألجهزة ومعدات ولوازم السباكة 

والتدفئة
9917731228342700000

Wholesale of construction materials, hardware, plumbing and 

heating equipment and supplies
4663

4669
تجارة الجملة للنفايات والخردة والمنتجات األخرى غير 

المصنفة  فى مكان اخر
608493605220100000Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c.4669

203149233100000000Non-specialized wholesale trade4690تجارة الجملة غير المتخصصة4690

7084266902291490240927344901Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles47تجارة المفردعدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

4711
تجارة المفرد في المتاجر غير المتخصصة التي تكون فيها 

األغذية أو المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة فيها
18474180313736210160000

Retail sale in non-specialized stores with food, beverages or 

tobacco predominating
4711

13998122002140101Other retail sale in non-specialized stores4719األخرى في المتاجر غير المتخصصة (التجزئة  )تجارة المفرد 4719
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917888712524911010300Retail sale of food in specialized stores4721لألغذية في المتاجر المتخصصة (التجزئة  )تجارة المفرد 4721

18881775872110220000Retail sale of beverages in specialized stores4722للمشروبات في المتاجر المتخصصة (التجزئة  )تجارة المفرد 4722

4723
لمنتجات التبغ  في المتاجر  (التجزئة  )تجارة المفرد 

المتخصصة
1458141830810100000Retail sale of tobacco products in specialized stores4723

4730
لوقود المركبات في المتاجر  (التجزئة  )تجارة المفرد 

المتخصصة
366263663110221000Retail sale of automotive fuel in specialized stores4730

4741
لمعدات الحاسب اآللي والوحدات  (التجزئة  )تجارة المفرد 

الطرفية والبرمجيات واالتصاالت
373635621165200311100

Retail sale of computers, peripheral units, software and 

telecommunications equipment in specialized stores
4741

4742
لألجهزة السمعية والفيديو في  (التجزئة  )تجارة المفرد 

المتاجر المتخصصة
3613508300000000Retail sale of audio and video equipment in specialized stores4742

838731881720000000Retail sale of textiles in specialized stores4751للمنسوجات في المتاجر المتخصصة (التجزئة  )تجارة المفرد 4751

4752
للخردوات المعدنية والطالء  (التجزئة  )تجارة المفرد 

والزجاج ولوازم البناء في المتاجر المتخصصة
432339482768971200000Retail sale of hardware, paints and glass in specialized stores4752

4753
للسجاد والبسط وأغطية الحوائط  (التجزئة  )تجارة المفرد 

واألرضيات في المتاجر المتخصصة
693636431220000000

Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in 

specialized stores
4753

4759

لألجهزة االلكترونية المنزليه  (التجزئة  )تجارة المفرد 

واألثاث ومعدات اإلضاءه والمعدات المنزلية األخرى في 

المتاجر المتخصصة

52344682371153913150000

Retail sale of electrical household appliances, furniture, 

lighting equipment and other household articles in 

specialized stores

4759

4761
للكتب والصحف واألدوات المكتبية  (التجزئة  )تجارة المفرد 

في المتاجر المتخصصة
22012088921811010000

Retail sale of books, newspapers and stationary in 

specialized stores
4761

4762
للتسجيالت الموسيقية والمرئية في  (التجزئة  )تجارة المفرد 

المتاجر المتخصصة
1231175100000000Retail sale of music and video recordings in specialized stores4762

4763
لالدوات الرياضية في المتاجر  (التجزئة  )تجارة المفرد 

المتخصصة
18416016800000000Retail sale of sporting equipment in specialized stores4763

4764
لاللعاب ولعب األطفال في المتاجر  (التجزئة  )تجارة المفرد 

المتخصصة
365327251100100100Retail sale of games and toys in specialized stores4764

4771
للمالبس واألحذيه والسلع الجلدية  (التجزئة  )تجارة المفرد 

في المتاجر المتخصصة
8593797646913643401000

Retail sale of clothing, footwear and leather articles in 

specialized stores
4771

4772
للسلع الصيدالنية والطبية واصناف  (التجزئة  )تجارة المفرد 

مستحضرات التجميل والزينة في المتاجر المتخصصة
314329001538330300100

Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic 

and toilet articles in specialized stores
4772

7498699538010770421200Other retail sale of new goods in specialized stores4773األخرى في المتاجر المتخصصة (التجزئة  )تجارة المفرد 4773

1969192045400000000Retail sale of second-hand goods4774للسلع المستعملة (التجزئة  )تجارة المفرد 4774
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4781
 البيع بالتجزئة عن طريق األكشاك واألسواق للمنتجات 

الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ
29290000000000

Retail sale via stalls and markets of food, beverages and 

tobacco products
4781

4782
للمنسوجات والمالبس واألحذية فى  (التجزئة  )تجارة المفرد 

األكشاك واألسواق
330000000000

Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and 

footwear
4782

330000000000Retail sale via stalls and markets of other goods4789في األكشاك واألسواق للسلع اآلخرى (التجزئة  )تجارة المفرد 4789

4791
عن طريق البريد والبريد للمنزل  (التجزئة  )تجارة المفرد 

واإلنترنت
431971700000000Retail sale via mail order houses or via Internet4791

4102411024085660011Land transport and transport via pipelines49النقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيب49

100000000001Passenger rail transport, interurban4911(الحضر)نقل الركاب بالسكك الحديدية بين مدينتين4911

100000000010Freight rail transport4912عبر السكك الحديدية (الشحن)نقل البضائع 4912

471216803260000Urban and suburban passenger land transport4921النقل البرى للركاب في المدن والضواحي4921

22517443250100000Other passenger land transport4922انشطة النقل البرى اآلخرى للركاب4922

13555432932300000Freight transport by road4923النقل البرى للبضائع4923

100100000000Transport via pipeline4930النقل عبر خطوط األنابيب4930

410101000001Water transport50(النقل المائي)النقل عبر الماء  50

310100000001Sea and coastal passenger water transport5011النقل المائي البحري والساحلي للركاب5011

100001000000Sea and coastal freight water transport5012النقل المائي البحري والساحلي للبضائع5012

600201101001Air transport51النقل الجوي51

600201101001Passenger air transport5110النقل الجوى للركاب5110

9324801992102111221114Warehousing and support activities for transportation52أنشطة التخزين والدعم للنقل52

22441000210100Warehousing and storage5210التخزين والمخازن5210

408303464850400002Service activities incidental to land transportation5221أنشطة الخدمات المصاحبه للنقل البري5221

11522147121211010Service activities incidental to water transportation5222أنشطة الخدمات المصاحبه للنقل المائي5222

481362400300002Service activities incidental to air transportation5223أنشطة الخدمات المصاحبه للنقل الجوي5223

Cargo handling5224 100000100000مناولة البضائع5224

33813812957140000000Other transportation support activities5229أنشطة دعم النقل األخرى5229

2697900100000Postal and courier activities53انشطة البريد وسعاة البريد53
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100000100000Postal activities5310األنشطة البريدية5310

2597900000000Courier activities5320انشطة سعاة البريد وأنشطة شركات نقل البريد الخاصة5320

68438911016239621011Accommodation55أنشطة اإلقامة55

5863129215939621011Short term accommodation activities5510أنشطة اإلقامة قصيرة المدى5510

1091000000000Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks5520مواقع المخيمات ومواقف مركبات االستجمام والكرافانات5520

886817300000000Other accommodation5590انشطة اإلقامه اآلخرى5590

127231193148828990320100Food and beverage service activities56أنشطه خدمات الطعام والشراب56

6303573733422080210100Restaurants and mobile food service activities5610أنشطه خدمة المطاعم والطعام المتنقل5610

80763000010000Event catering5621خدمة الطعام والطبخ للمناسبات5621

634061181516910100000Beverage serving activities5630أنشطه تقديم المشروبات5630

513171120000000Publishing activities58أنشطه النشر58

35266210000000Book publishing5811نشر الكتب5811

411200000000Publishing of newspapers, journals and periodicals5813نشر الصحف والجرائد والدوريات5813

1240710000000Other publishing activities5819أنشطة النشر األخرى5819

59
أنشطة إنتاج برامج التليفزيون والفيديو واألفالم السينمائية 

واألصوات المسجلة والموسيقى
582892100000000

Motion picture, video and television programme production, 

sound recording and music publishing activities
59

442171600000000أنشطة انتاج األفالم السينمائية والبرامج التليفزيونية والفيديو5911
Motion picture, video and television programme production 

activities
5911
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210100000000أنشطه توزيع األفالم السينمائية والبرامج التليفزيونية والفيديو5913
Motion picture, video and television programme distribution 

activities
5913

631200000000Motion picture projection activities5914أنشطه عرض األفالم السينمائية5914

631200000000Sound recording and music publishing activities5920أنشطه إصدار التسجيالت الصوتية والموسيقية5920

22521310100000Programming and broadcasting activities60أنشطه برامج البث اإلذاعي والتليفزيوني60

301110000000Radio broadcasting6010(األذاعة الصوتية)اإلرسال اإلذاعي 6010

19511200100000Television programming and broadcasting activities6020انشطة البرامج واألذاعة واالرسال التليفزيونية6020

501552520200100Telecommunications61االتصاالت61

911600000100Wired telecommunications activities6110أنشطه االتصاالت السلكية6110

25601620100000Wireless telecommunications activities6120أنشطه االتصاالت الالسلكية6120

201100000000Satellite telecommunications activities6130أنشطه االتصاالت عبر األقمار الصناعية6130

1483200100000Other telecommunications activities6190أنشطة االتصاالت األخرى6190

3541194917510801100أنشطه برمجيات واستشارات الحاسب واالنشطة ذات العالقة62
Computer programming, consultancy and related 

activities
62

267804013800800100Computer programming activities6201أنشطه برمجيات الحاسب6201

321741100000000أنشطة استشارات وتسهيالت إدارة الحاسب6202
Computer consultancy and computer facilities management 

activities
6202

552252610001000Other information technology and computer service activities6209أنشطة الخدمات االخرى لنظم تكنولوجيا المعلومات وخدمات الحاسب6209

1771900000000Information service activities63أنشطة خدمات المعلومات63

6311
أنشطه معالجة وتجهيزالبيانات وأستضافة المواقع والشبكة العنكبوتيه 

واالنشطة ذات العالقة
1571700000000Data processing, hosting and related activities6311

100100000000Web portals6312الشبكة العنكبوتية6312

..… \contd/.....يتبع

المجموع

Economic Activity

2018عدد المنشآت االقتصادية العاملة حسب النشاط االقتصادي والكيان القانوني  :7جدول / تابع

 Contd\ Table 7: No. of Active Establishments by Economic Activity and Legal Status 2018

النشاط االقتصادي

Legal Statusالكيان القانوني                                                            

Department of Statistics/Establishments Census 2018 2018التعداد العام للمنشآت االقتصادية /دائرة اإلحصاءات العامة 



أخرىقابضةال تهدف للربحفرع شركة اجنبيةجمعية تعاونيةمساهمة خاصةمساهمة عامةتوصية بسيطةمسؤولية محدودةتضامنفردية

TotalIndividualPartnershipLimited 

Liability

Limited 

Partnership

Public Joint 

Stock

Private Joint 

Stock

Cooperative 

Society

Active Branch 

of Foreign

Non-ProfitHolding Other

100100000000News agency activities6391أنشطة وكاالت األنباء6391

64
انشطة خدمة الوساطة المالية عدا التأمين وتوفير االعتمادات 

لمعاشات التقاعد
117852514514213301

Financial service activities, except insurance and pension 

funding
64

311030140012001Other monetary intermediation6419الوساطة النقدية االخرى6419

810007000000Activities of holding companies6420أنشطة الشركات القابضة6420

1200502500000Financial leasing6491التأجير المالي6491

38441414720200Other credit granting6492القروض الممنوحة األخرى6492

6499
انشطة خدمات المالية األخرى عدا انشطة التأمين والتقاعد غير 

المصنفة في موضع أخر
28213018201100

Other financial service activities, except insurance and 

pension funding activities, n.e.c.
6499

65
التأمين وإعادة التأمين وتوفير االعتمادات لرواتب التقاعد 

عدا الضمان االجتماعي اإلجباري
24324113001000

Insurance, reinsurance and pension funding, except 

compulsory social security
65

100000001000Life insurance6511التأمين على الحياة6511

23324113000000Non-life insurance6512التأمين عدا التأمين على الحياة6512

240607085314501011األنشطة المساعدة لنشاطات الخدمات المالية والتأمين66
Activities auxiliary to financial service and insurance 

activities
66

400002001001Administration of financial markets6611إدارة األسواق المالية6611

14719575439400010Security and commodity contracts brokerage6612أنشطة التعامل في األوراق المالية6612

500500000000Other activities auxiliary to financial service activities6619األنشطة المساعدة االخرى لنشاطات الخدمات المالية6619

8441132603100000Activities of insurance agents and brokers6622أنشطة وكالء التأمين والسمسرة6622

1182869110146542810100Real estate activities68األنشطة العقارية68

68544185117530510100Real estate activities with own or leased property6810األنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة6810

4974282529012300000Real estate activities on a fee or contract basis6820األنشطة العقارية على أساس عقد أو نظير رسم6820
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3338304619482123100000Legal and accounting activities69األنشطة القانونية والمحاسبية69

2999280615722103100000Legal activities6910األنشطة القانونية6910

6920
االنشطه المحاسبية ومسك الدفاتر والتدقيق والخبرة 

األستشارية الضرائبية
339240376002000000

Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax 

consultancy
6920

301116371170514011010انشطه المراكز الرئيسية واالستشارات االدارية70
Activities of head offices; management consultancy 

activities
70

301116371170514011010Management consultancy activities7020أنشطه االستشارات االدارية7020

71
األنشطة المعمارية والهندسية واالختبارات الفنية والتحليل 

الفني
8056217510100700100

Architectural and engineering activities; technical 

testing and analysis
71

8036217410000700100االنشطه المعمارية والهندسية وما يتصل بها من استشارات فنية7110
Architectural and engineering activities and related technical 

consultancy
7110

Technical testing and analysis7120  201100000000  االختبارات والتحاليل التقنية7120

9750231530100500Scientific research and development72البحث العلمي والتطوير72

2075430000100البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة7210
Research and experimental development on natural sciences 

and engineering
7210

7220
البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم اإلجتماعية 

واإلنسانية
7743181100100400

Research and experimental development on social sciences 

and humanities
7220

484386366010000100Advertising and market research73اإلعالن وبحوث السوق73

462376335110000100Advertising7310اإلعالن7310

22103900000000Market research and public opinion polling7320بحوث السوق وإستطالع الرأي العام7320

429388271400000000Other professional, scientific and technical activities74األنشطة العلمية والتقنية والمهنية المتخصصة األخرى74

5736101100000000Specialized design activities7410أنشطة التصميم المتخصصة7410

37235217300000000Photographic activities7420االنشطة الفوتوغرافية7420

49442300000000Veterinary activities75األنشطة البيطرية75

49442300000000Veterinary activities7500األنشطة البيطرية7500

13911223827850020100Rental and leasing activities77األنشطة اإليجارية والتأجير77

18791316230000000Renting and leasing of motor vehicles7710أنشطة تأجير واستئجار المركبات7710

21210000000000Renting and leasing of recreational and sports goods7721أنشطة تأجير واستئجارالسلع الرياضية ووسائل التسلية7721

32310100000000Renting of video tapes and disks7722أنشطة تأجير شرائط الفيديو واالسطوانات7722

86982732520020100Renting and leasing of other personal and household goods7729أنشطة تأجير واستئجار السلع الشخصية و المنزلية أالخرى7729

27625218600000000أنشطة تأجير واستئجار األآلت والمعدات والبضائع المادية األخرى7730
Renting and leasing of other machinery, equipment and 

tangible goods
7730
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611400000000تأجير الملكية الفكرية وما شابة عدا اعمال التاليف والنشر7740
Leasing of intellectual property and similar products, except 

copyrighted works
7740

19586466110000100Employment activities78أنشطة التوظيف واألستخدام78

12161223800000000Activities of employment placement agencies7810أنشطة وكاالت توظيف العمالة7810

6822222310000000Temporary employment agency activities7820انشطة وكاالت توظيف العمالة المؤقتة7820

632000000100Other human resources provision7830توفير الموارد البشرية االخرى7830

79
أنشطة خدمات وكاالت السفر و منظمي الرحالت السياحية و 

الحجز واالنشطة ذات العالقة
62427812220571506000

Travel agency, tour operator, reservation service and 

related activities
79

53824510117471505000Travel agency activities7911أنشطة وكاالت السفر7911

8533203100001000Tour operator activities7912أنشطة تنظيم الرحالت السياحية7912

101000000000Other reservation service and related activities7990أنشطة خدمات أخرى للسياحة واالنشطة ذات العالقة7990

482261700200100Security and investigation activities80أنشطة التحقيق واألمن80

411851600200000Private security activities8010أنشطة األمن الخاص8010

741100000100Security systems service activities8020أنشطة خدمة أنظمة األمن8020

684181710001000Services to buildings and landscape activities81أنشطة خدمات المباني والمناظر الطبيعية81

563561310001000General cleaning of buildings8121النظافة العامة للمباني8121

511300000000Other building and industrial cleaning activities8129أنشطه تنظيف المباني والصناعة االخرى8129

751100000000Landscape care and maintenance service activities8130أنشطه خدمات االهتمام والصيانة للمناظر العامة8130

82
انشطة المكاتب االدارية والمكاتب المساندة واالنشطة التجارية 

االخرى
317252243400230200

Office administrative, office support and other business 

support activities
82

8219
التصوير وتجهيز المستندات وأنشطه الدعم للمكاتب المتخصصة 

االخرى
1701606400000000

Photocopying, document preparation and other specialized 

office support activities
8219

31157600110100Organization of conventions and trade shows8230تنظيم المؤتمرات وعروض التجارة  والمعارض8230

1160400100000Activities of collection agencies and credit bureaus8291أنشطه وكاالت التحصيل ومكاتب االئتمان8291

472561400020000Packaging activities8292أنشطة التعبئة والتغليف8292

58465600000100Other business support service activities n.e.c.8299أنشطه آخرى لدعم األعمال غير المصنفة في مكان آخر8299
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3506260743126911101124613700Education85التعليم85

220517222891238131514300Pre-primary and primary education8510التعليم اإلبتدائي وما قبله8510

16153355302542700General secondary education8521التعليم  الثانوي العام8521

49415200010000Technical and vocational secondary education8522التعليم الثانوي الفني والمهني8522

471021907203400Higher education8530التعليم العالي8530

321000000000Sports and recreation education8541التعليم الرياضي والترفيهي8541

10307719871301408200Cultural education8542التعليم التثقيفي8542

540000000100Other education n.e.c.8549أنواع اخرى من التعليم لم تصنف في مكان آخر8549

641100000000Educational support activities8550انشطة الدعم التعليمي8550

53725027188120332722000Human health activities86انشطة صحة اإلنسان86

54752933031300Hospital activities8610أنشطة المستشفيات8610

475645821184200131900Medical and dental practice activities8620أنشطة العيادات الطبية وطب األسنان8620

562438654900110800Other human health activities8690انشطة صحة اإلنسان االخرى8690

12850510000805500Residential care activities87أنشطة رعاية المقيمين87

1290200000100Residential nursing care facilities8710تسهيالت الرعاية التمريضية مع األقامة8710
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8720
انشطة رعاية  المقيمين من ذوي اإلعاقه الذهنية واألمراض العقلية 

واالعاقه الجسدية
693358000302000

Residential care activities for mental retardation, mental 

health and substance abuse
8720

25700000401400Residential care activities for the elderly and disabled8730أنشطة رعاية المقيمين المسنين والمعاقين8730

22100000102000Other residential care activities8790أنشطة رعاية المقيمين األخرى8790

105212083000141078000Social work activities without accommodation88أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة88

103211473000138077000أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة للمسنين والمعاقين8810
Social work activities without accommodation for the elderly 

and disabled
8810

20610000301000Other social work activities without accommodation8890أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة االخرى8890

16141000000100Creative, arts and entertainment activities90أنشطة األبداع والفنون واألنشطة الترفيهيه90

16141000000100Creative, arts and entertainment activities9000أنشطة األبداع والفنون واألنشطة الترفيهيه9000

25123000110800أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى91
Libraries, archives, museums and other cultural 

activities
91

511000000300Library and archives activities9101أنشطة المكتبات والمحفوظات9101

710000100500أنشطة المتاحف والمحافظة على المواقع والمباني التاريخية9102
Museums activities and operation of historical sites and 

buildings
9102

13102000010000انشطه حدائق النباتات والحيوانات وانشطه الحياة البرية9103
Botanical and zoological gardens and nature reserves 

activities
9103

193615991156910710113400Sports activities and amusement and recreation activities93انشطه الرياضة والترفيه والتسلية93

199157106002002400Operation of sports facilities9311تشغيل االنشطة الرياضية9311

6885134824100409800Activities of sports clubs9312أنشطة األندية الرياضية9312

200000000200Other sports activities9319انشطه رياضية أخرى9319

25135500100100Activities of amusement parks and theme parks9321انشطه متنزهات التسلية والمالهي9321

1022916523400461900Other amusement and recreation activities n.e.c.9329انشطه الترفيه والتسلية االخرى التي لم تصنف في موضع آخر9329

357311300029329000Activities of membership organizations94أنشطة المنظمات ذات العضوية94
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9411
أنشطة مؤسسات االعمال وارباب العمل والمؤسسات المهنية ذات 

العضوية
23000000002300

Activities of business and employers membership 

organizations
9411

720000000500Activities of professional membership organizations9412أنشطة المنظمات المهنية ذات العضوية9412

32001000003100Activities of trade unions9420أنشطة نقابات العمال9420

233261100027017800Activities of religious organizations9491أنشطة المنظمات الدينية9491

32201000002900Activities of political organizations9492أنشطة المنظمات السياسية9492

30100000232400Activities of other membership organizations n.e.c.9499أنشطة المنظمات ذات العضوية األخرى التي لم تصنف فى موضع آخر9499

2535247549910100000Repair of computers and personal and household goods95إصالح أجهزه الحاسب اآللي والسلع الشخصية والمنزلية95

2622488410100000Repair of computers and peripheral equipment9511إصالح الحاسبات االلكترونية والمعدات الملحقة بها9511

4264169100000000Repair of communication equipment9512إصالح معدات االتصال9512

1121056100000000Repair of consumer electronics9521إصالح االلكترونيات األستهالكية9521

1269124818300000000إصالح األجهزة المنزلية ومعدات المنزل والحديقة9522
Repair of household appliances and home and garden 

equipment
9522

1591572000000000Repair of footwear and leather goods9523إصالح األحذية والمنتجات الجلدية9523

660000000000Repair of furniture and home furnishings9524والمفروشات المنزلية, اصالح االثاث9524

3012956000000000Repair of other personal and household goods9529إصالح السلع الشخصية والمنزلية األخرى9529

10831105752203200110200Other personal service activities96أنشطة الخدمات الشخصية األخرى96
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أخرىقابضةال تهدف للربحفرع شركة اجنبيةجمعية تعاونيةمساهمة خاصةمساهمة عامةتوصية بسيطةمسؤولية محدودةتضامنفردية

TotalIndividualPartnershipLimited 

Liability

Limited 

Partnership

Public Joint 

Stock

Private Joint 

Stock

Cooperative 

Society

Active Branch 

of Foreign

Non-ProfitHolding Other

1376131253900110000Washing and (dry-) cleaning of textile and fur products9601الغسل والتنظيف بالبخار لمنتجات المنسوجات والفراء9601

938892061592300000000Hairdressing and other beauty treatment9602خدمات الحالقة ومعالجة التجميل االخرى9602

17142000000100Funeral and related activities9603أنشطة الجنائز وما يتصل بها من أنشطة9603

50436000000100Other personal service activities n.e.c.9609أنشطة الخدمات الشخصية األخرى غير المصنفة في موضع آخر9609

1521100003800Activities of extraterritorial organizations and bodies99انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية99

1521100003800Activities of extraterritorial organizations and bodies9900انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية9900

16751915005991345731265224232315551487611Total المجموع
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