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Division 18

Printing 
and 
reproduct
ion of 
recorded 
media

Printing and reproduction of recorded media الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة القسم 18

181 Printing and service activities related to printing الطباعة وأنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة 181

1811 Printing الطباعة 1811

1811.01

- Printing of newspapers, magazines and other periodicals, books 
and brochures, music and music manuscripts, maps, atlases, 
posters, advertising catalogues, prospectuses and other printed 
advertising, postage stamps, taxation stamps, documents of title, 
cheques and other security papers, diaries, calendars, business 
forms and other commercial printed matter, personal stationery 
and other printed matter by letterpress, offset, photogravure, 
flexographic and other printing presses, duplication machines, 
computer printers, embossers etc., including quick printing. the 
material printed is typically copyrighted

- طباعة اُلصحف والمجالت والدوريات األخرى، اُلكتب والمنشورات، الموسيقى والمؤلفات 

الموسيقية، الخرائط، األطالس، الملصقات، كتالوجات اإلعالنات، النشرات التمهيدية 

وغيرها من مواد اإلعالن المطبوعة، طوابع البريد، طوابع الضرائب، وثائق حقوق الملكية، 

الشيكات والسندات األخرى، اليوميات، التقاويم، االستمارات التجارية والمواد التجارية 

المطبوعة األخرى، المواد المكتبية الشخصية والمواد المطبوعة بطابعات الحروف، طباعة 

االوفست، الحفر الضوئي، الفليكسوغرافيا، آالت الطباعة األخرى، ماكينات استخراج 

الُنسخ، طابعات الحواسيب، طابعات الحروف البارزة، إلخ ، بما في ذلك الطباعة السريعة. 

وتكون المادة المطبوعة نمطيا خاضعة لحقوق الطبع

1811.01

1811.02

- Printing directly onto textiles, plastic, glass, metal, wood and 
ceramics (except silkscreen printing on textiles and wearing 
apparel)
 the material printed is typically copyrighted.

الطباعة المباشرة على النسيج والزجاج  والمعادن والخشب والخزف (باستثناء  الطباعة 

بالشاشة الحريرية على المنسوجات و المالبس).وتكون المادة المطبوعة نمطيا خاضعة 

لحقوق الطبع

1811.02

1811.03 - Printing on labels or tags (lithographic, gravure printing, 
flexographic printing, other)

- الطباعة على بطاقات المنتجات أو اإلعالنات (الطباعة الليثوغرافية، طباعة الحفر، 

والفلكسوغرافية، وغير ذلك)
1811.03

1812 Service Activities Related to Printing أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة 1812

1812.01
- Binding of printed sheets, e.g. into books, brochures, magazines, 
catalogues etc., byfolding, assembling, stitching, glueing, 
collating, basting, adhesive binding, trimming, gold stamping

- تجليد الصفحات المطبوعة، وذلك مثًال في شكل ُكتب أو نشرات أو مجالت أو كتالوجات، 

إلخ ، عن طريق الطي أو التجميع أو الحياكة أو اللصق بالغراء أو تجميع المالزم أو التسريج أو 

التجليد باللصق أو التسوية أو الكتابة بحروف مذهبة

1812.01

1812.02
- Composition, typesetting, phototypesetting, pre-press data input 
including scanning and optical character recognition, electronic 
make-up

 رص الحروف, جمع الحروف, جمع الحروف ضوئيا, إدخال بيانات قبل الطباعة بما في ذلك 

المسح االلكتروني والتعرف على الحروف بصريا , التجهيز االلكتروني للطباعة
1812.02

1812.03 - Plate-making services including imagesetting and plate-setting 
(for the printing processes letterpress and offset)

- خدمات صنع ألواح الطباعة بما في ذلك تشكيل الصور و تجهيز األلواح (من أجل عمليات 

الطباعة وطابعات الحروف وطابعات االوفست)
1812.03

1812.04 - Engraving or etching of cylinders for gravure - حفر األسطوانات أو تنميشها باألحماض لتشكيل النقوش 1812.04

1812.05 - Plate processes direct to plate (also photopolymer plates) - إجراء عمليات األلواح مباشرة على األلواح (وأيضا ألواح البلمرات الضوئية) 1812.05

1812.06 - Preparation of plates and dies for relief stamping or printing - إعداد األلواح والقوالب للختم البارز أو الطباعة 1812.06

1812.07 - Production of proofs - إنتاج صور التجارب الطباعية 1812.07

1812.08 - Artistic work including preparation of litho stones and prepared 
woodblocks - األعمال الفنية بما فيها إعداد أحجار الليثوغراف والكتل الخشبية المحضرة 1812.08

1812.09 - Production of reprographic products - إنتاج المنتجات المستنسخة بالرسم 1812.09

1812.10 - Design of printing products e.g. sketches, layouts, dummies etc. - تصميم منتجات الطباعة، مثل الرسوم التوضيحية والمخططات والنماذج المجسدة، إلخ، 1812.10

1812.11
Other graphic activities such as die-sinking or die-stamping, 
braille copying, punching and drilling, embossing, varnishing and 
laminating, collating and insetting, creasing

- أنشطة تصويرية أخرى مثل حفر القوالب أو الختم بالقوالب، استنساخ بطريقة بريل، الخرم 

والتثقيب، الطباعة البارزة، الطالء بالورنيش والترقيق على شكل صفائح، و تجميع وإدخال 

المالزم، التحزيز

1812.11

182 1820 Reproduction of Recorded Media لة استنساخ وسائط اإلعالم المسجَّ 1820 182

1820.01 - Reproduction from master copies of gramophone records, 
compact discs and tapes with music or other sound recordings

- استنساخ اسطوانات الغراموفون واألقراص المدمجة والشرائط التي سجلت عليها أعمال 

موسيقية أو تسجيالت صوتية أخرى من الُنسخ األم
1820.01

1820.02 - Reproduction from master copies of records, compact discs and 
tapes with motion pictures and other video recordings

- استنساخ أسطوانات وأقراص مدمجة وشرائط ُسجلت عليها صور متحركة وتسجيالت 

فيديو أخرى من الُنسخ األم
1820.02

1820.03 - Reproduction from master copies of software and data on discs 
and tapes - استنساخ برمجيات وبيانات موجودة على أقراص وأشرطة من الُنسخ األم 1820.03

46 463 4630 Wholesale of Food and Beverages بيع األغذية والمشروبات بالجملة 4630 463

4761 Retail Sale of Books, Newspapers and Stationary in Specialized 
Stores بيع الكتب والصحف واألدوات الكتابية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 4761

4761.01 - Retail sale of books of all kinds - بيع الكتب بالتجزئة من جميع األنواع 4761.01

4761.02 - Retail sale of newspapers and stationery - بيع الصحف والمجالت واألدوات الكتابية بالتجزئة 4761.02

      4761.03
- Retail sale of office supplies such as pens, pencils, paper etc. - بيع التجهيزات المكتبية بالتجزئة، مثل أقالم الحبر والرصاص واألوراق، إلخ 4761.03

479 Retail trade not in stores, stalls or markets تجارة التجزئة في غير المتاجر واألكشاك واألسواق 479

4791 Retail sale via mail order houses or via Internet البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء أو عن طريق اإلنترنت 4791

4791.01 - Retail sale of any kind of product by mail order - بيع أي نوع من أنواع المنتجات بالتجزئة عن طريق البريد 4791.01

4791.02 - Retail sale of any kind of product over the internet - بيع أي نوع من أنواع المنتجات بالتجزئة عن طريق االنترنت 4791.02

4791.03 - Direct sale via television, radio and telephone - البيع المباشر عن طريق التليفزيون واإلذاعة والهاتف 4791.03

4791.04 - Internet retail auctions - مزادات البيع بالتجزئة على االنترنت 4791.04

4791.05 Foodstuff E-Trading المتاجرة اإللكترونية بالمواد الغذائية 4791.05

Section C: Manufacturing

Publishing & Media
Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم



Division 58
Publishin
g 
activities

أنشطة النشر القسم 58

581 Publishing of books, periodicals and other publishing activities نشر الُكتب والدوريات وغيرها من أنشطة النشر 581

5811 etro نشر الُكتب 5811

5811.01 - Publishing of books, brochures, leaflets and similar publications, 
including publishing of dictionaries and encyclopedias

- نشر اُلكتب والكتيبات والنشرات وغيرها من المطبوعات بما في ذلك نشر القواميس 

ودوائر المعارف
5811.01

5811.02 - Publishing of atlases, maps and charts - نشر األطالس والخرائط واللوحات 5811.02

5811.03 - Publishing of audio books - نشر اُلكتب الصوتية 5811.03

5811.04 - Publishing of encyclopedias etc. on CD-ROM - نشر دوائر المعارف وما إليها على أقراص حاسوبية مدمجة 5811.04

5811.11 - E-books publishing - نشر الكتب اإللكترونية 5811.11

5811.14
Book Publishing ( Distribution ) نشر الُكتب ( التوزيع ) 5811.14

5812 Publishing of Directories and Mailing Lists نشر األدلة وقوائم العناوين البريدية 5812

5812.01 - Publishing of mailing lists - نشر قوائم عناوين البريد 5812.01

5812.02 - Publishing of telephone books - نشر أدلة الهواتف 5812.02

5812.03 - Publishing of other directories and compilations, such as case 
law, pharmaceutical compendia etc.

- نشر األدلة والتجميعات األخرى، مثل تجميعات القوانين، و تجميعات المواد الصيدالنية، 

إلخ
5812.03

5813 Publishing of Newspapers, Journals and Periodicals نشر الُصحف والمجالت والدوريات 5813

5813.01 - Publishing of newspapers, including advertising newspapers - نشر الصحف بما فيها الصحف اإلعالنية 5813.01

5813.02
- Publishing of periodicals and other journals, including publishing 
of radio and television schedules publishing can be done in print 
or electronic form, including on the internet.

نشر الدوريات وغيرها من المجالت ، بما في ذلك نشر برامج اإلذاعة والتليفزيون ويمكن أن 

يكون النشر مطبوعا أو في شكل إلكتروني ، بما في ذلك على اإلنترنت
5813.02

5813.04 - Digital Newspaper Publishing, News Agency, Specialty 
Communication and PR   نشر الصحف الرقمي ، وكاالت إخبارية ، اإلتصاالت المتخصصة والعالقات العامة 5813.04

5819 Other Publishing Activities أنشطة النشر األخرى 5819

5819.01

- Publishing (including on-line) of:
• Catalogs
• Photos, engravings and postcards
• Greeting cards
• Forms
• Posters, reproduction of works of art
• Advertising material
• Other printed matter

- النشر (بما في ذلك على الشبكة) لما يلي: 

• الكتالوجات

• الصور واألشكال المحفورة وبطاقات البريد

• بطاقات التهنئة

• النماذج واالستمارات

• الملصقات وُنسخ األعمال الفنية

• المواد اإلعالنية

• المواد المطبوعة األخرى

5819.01

5819.02 Online Publishing and Electronic Content النشر اإللكتروني والمحتوى اإللكتروني 5819.02

5819.03 - On-line publishing of statistics or other information - النشر على الشبكة لإلحصاءات وغيرها من المعلومات 5819.03

5819.04 Publications and media Materials E-Trading المتاجرة اإللكترونية بالمطبوعات والمواد االعالمية 5819.04

582 5820 Software Publishing نشر البرمجيات 5820 582

5820.01

- Publishing of ready-made (non-customized) software:
• Operating systems
• Business and other applications
• Computer games for all platforms

- نشر البرمجيات الجاهزة (غير المعدة حسب الطلب): 

• ُنظم التشغيل

• تطبيقات األعمال وغيرها من التطبيقات

• ألعاب الحاسوب التي تعمل على مختلف األجهزة

5820.01

Division 59 Motion picture, video and television programme production, 
sound recording and music publishing activities أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر الموسيقى القسم 59

591 Motion picture, video and television programme activities أنشطة إنتاج األفالم والفيديو والبرامج التليفزيونية 591

5911 Motion Picture, Video and Television Programme Production 
Activities أنشطة إنتاج األفالم والفيديو والبرامج التليفزيونية 5911

5911.01 - Production of motion pictures, videos, television programmes or 
television commercials - إنتاج األفالم والفيديو وبرامج التليفزيون واإلعالنات التجارية التليفزيونية 5911.01

5911.11 - Media support services - خدمات الدعم اإلعالمي 5911.11

5912 Motion Picture, Video and Television Programme Post-Production 
Activities أنشطة ما بعد اإلنتاج ألفالم السينما و الفيديو والبرامج التليفزيونية 5912

5912.01

- Post-production activities such as:
 • Editing, titling, subtitling, credits
 • Closed captioning
 • Computer-produced graphics, animation and special effects
 • Film/tape transfers

- أنشطة ما بعد اإلنتاج مثل: 

• التحرير ووضع العناوين والترجمة وقوائم الشرف على األفالم

• إضافة الكتابة على األفالم الناطقة

• وضع األشكال والرسوم المتحركة والتأثيرات الخاصة على األفالم بواسطة الحاسوب

• نقل األفالم والشرائط

5912.01

5912.02

- Activities of motion picture film laboratories and activities of 
special laboratories for
animated films:
• Developing and processing motion picture film
• Reproduction of motion picture film for theatrical distribution

- أنشطة مختبرات األفالم السينمائية وأنشطة المختبرات الخاصة ألفالم الرسوم المتحركة: 

• طبع و تجهيز أفالم السينما

• إنتاج نسخ من األفالم للتوزيع على دور السينما

5912.02

5912.03 - Activities of stock footage film libraries etc. - أنشطة مكتبات األفالم، إلخ 5912.03

5913 Motion Picture, Video and Television Programme Distribution 
Activities أنشطة توزيع األفالم السينمائية والفيديو والبرامج التليفزيونية 5913

Section J: Information and communication

Publishing & Media
Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم



5913.01
- Distributing film, video tapes, DVDs and similar productions to 
motion picture theatres, television networks and stations and 
exhibitors

- توزيع األفالم السينمائية وأفالم الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية وما شابهها من 

تسجيالت على دور العرض وشبكات التليفزيون و محطات التليفزيون والعارضين
5913.01

5913.02 - Acquiring film, video tape and DVD distribution rights - الحصول على حقوق توزيع األفالم السينمائية وشرائط الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية 5913.02

5913.11 - Media archiving أرشفة اإلعالم - 5913.11

5914 Motion Picture Projection Activities أنشطة عرض األفالم السينمائية 5914

5914.01 - Motion picture or videotape projection in cinemas, in the open 
air or in other projection facilities

- عرض األفالم السينمائية وأفالم الفيديو في دور السينما أو الهواء الطلق أو مرافق 

العرض األخرى
5914.01

5914.02 - Activities of cine-clubs - أنشطة نوادي السينما 5914.02

592 5920 Sound Recording and Music Publishing Activities أنشطة نشر التسجيالت الصوتية والموسيقى 5920 592

5920.01 - Production of original (sound) master recordings, such as tapes, 
CDs - إنتاج التسجيالت األصلية (الصوتية) مثل الشرائط واألقراص الحاسوبية المدمجة 5920.01

5920.02
- Sound recording service activities in a studio or elsewhere, 
including the production of taped (i.e. non-live) radio 
programming, audio for film, television etc.

- أنشطة خدمات التسجيل الصوتي االستوديو أو في غيره، بما في ذلك إنتاج البرامج 

اإلذاعية المّسجلة (غير برامج الّبث المباشر) والتسجيالت الصوتية لإلذاعة واألفالم 

والتليفزيون، إلخ

5920.02

5920.03

- Music publishing, i.e. activities of:
• Acquiring and registering copyrights for musical compositions
• Promoting, authorizing and using these compositions in 
recordings, radio, television, motion pictures, live performances, 
print and other media
• Distributing sound recordings to wholesalers, retailers or directly 
to the public.

- نشر الموسيقى، أي أنشطة نشر الموسيقى التالية: 

• الحصول على حقوق النشر لألعمال الموسيقية وتسجيلها

• نشر وترخيص واستعمال تلك األعمال الموسيقية في تسجيالت وفي اإلذاعة 

والتليفزيون واألفالم السينمائية والعروض الحّية والمطبوعات وسائر وسائط اإلعالم 

• توزيع التسجيالت الصوتية إلى بائعي الجملة والتجزئة أو للبيع المباشر للجمهور

5920.03

5920.04 - Publishing of music and sheet books - نشر ُكتب النوتة الموسيقية 5920.04

5920.11 - Music production & recordings - اإلنتاج الموسيقي و التسجيالت 5920.11

5920.12 - Music promotion & management - الترويج الموسيقي و اإلدارة 5920.12

Division 60

Program
ming and 
broadcast
ing 
activities

أنشطة البرمجة واإلذاعة القسم 60

601 6010 Radio Broadcasting اإلذاعة الصوتية 6010 601

6010.01
- Broadcasting audio signals through radio broadcasting studios 
and facilities for the transmission of aural programming to the 
public, to affiliates or to subscribers

- إذاعة اإلشارات الصوتية من استوديوهات اإلذاعة ومرافق إرسال البرامج الصوتية إلى 

الجمهور وإلى الكيانات التابعة وإلى المشتركين
6010.01

6010.02
- Activities of radio networks, i.e. assembling and transmitting 
aural programming to the affiliates or subscribers via over-the-air 
broadcasts, cable or satellite

- أنشطة شبكات اإلذاعة، أي تجميع وإذاعة البرامج الصوتية إلى الكيانات التابعة 

والمشتركين عن طريق اإلذاعة على الهواء والكابل وشبكات السواتل
6010.02

6010.03 - Radio broadcasting activities over the internet (internet radio 
stations) - أنشطة اإلذاعة الصوتية على اإلنترنت (محطات اإلذاعة على اإلنترنت) 6010.03

6010.04 - Data broadcasting integrated with radio broadcasting - إذاعة البيانات كجزء متكامل من اإلذاعة الصوتية 6010.04

602 6020 Television Programming and Broadcasting Activities أنشطة البرمجة واإلذاعة والتليفزيون 6020 602

6020.01

- Creation of a complete television channel programme, from 
purchased programme components (e.g. movies, documentaries 
etc.), self produced programme components (e.g. local news, live 
reports) or a combination thereof

- إنتاج برنامج كامل للقنوات التليفزيونية من أجزاء برنامجية مشتراة (مثًال من أفالم 

سينمائية أو وثائقية وما إليها)، أو مّكونات برنامجية من اإلنتاج الذاتي (مثل األخبار المحلية 

والتقارير الحّية) أو مزيج منهما

6020.01

6020.02 - Programming of video-on-demand channels - برامج قنوات الفيديو حسب الطلب 6020.02

6020.03 - Data broadcasting integrated with television broadcasting - إذاعة البيانات بشكل متكامل مع البث التليفزيوني 6020.03

Division 61 Telecommunications االتصاالت القسم 61

611 6110 Wired Telecommunications Activities أنشطة االتصاالت السلكية 6110 611

6110.01

- Operating, maintaining or providing access to facilities for the 
transmission of voice, data, text, sound and video using a wired 
telecommunications infrastructure, including:
 • Operating and maintaining switching and transmission facilities 
to provide point-to-point communications via landlines, 
microwave or a combination of landlines and satellite linkups
 • Operating of cable distribution systems (e.g. for distribution of 
data and television signals)
 • Furnishing telegraph and other non-vocal communications 
using own facilities the transmission facilities that carry out these 
activities, may be based on a single technology or a combination 
of technologies.

- تشغيل أو صيانة أو تقديم خدمة نقل الصوت والبيانات والنصوص والتسجيالت الصوتية 

غير الفيديو باستعمال بنية تحتية لالتصاالت السلكية، بما في ذلك: 

• تشغيل وصيانة مرافق التحويل واإلرسال لتوصيل اإلرسال من نقطة إلى نقطة عن طريق 

خطوط أرضية أو خطوط ميكرويف أو مزيج من الخطوط األرضية والروابط الساتلية 

• تشغيل شبكات توزيع الكابل (أي توزيع البيانات واإلشارات التليفزيونية)

• تقديم خدمات اإلتصاالت بالتلغراف وغيره من وسائل اإلتصاالت غير الصوتية باستخدام 

مرافقها الخاصة

6110.01

6110.02
- Purchasing access and network capacity from owners and 
operators of networks and providing telecommunications services 
using this capacity to businesses and households

- شراء حق الدخول وقدرة الشبكة من مالكي ومّشغلي الشبكات وتقديم خدمات اإلتصاالت 

باستعمال تلك القدرة إلى دوائر األعمال والمنازل
6110.02

6110.03 - Provision of internet access by the operator of the wired 
infrastructure - تقديم خدمة النفاذ إلى اإلنترنت من ِقَبل مّشغل الشبكة السلكية 6110.03

612 6120 Wireless Telecommunications Activities أنشطة االتصاالت الالسلكية 6120 612

6120.01
- Operating, maintaining or providing access to facilities for the 
transmission of voice, data, text, sound, and video using a 
wireless telecommunications infrastructure

- تشغيل وصيانة وتقديم خدمة االتصال بمرافق إرسال الصوت والبيانات والنصوص 

والتسجيالت الصوتية والفيديو باستخدام بيئة اتصاالت السلكية
6120.01

6120.02 - Maintaining and operating paging as well as cellular and other 
wireless telecommunications networks.

- إقامة وتشغيل شبكات اإلستدعاء الهاتفي والخدمة الهاتفية الخلوية وغيرها من االتصاالت 

الالسلكية
6120.02

Publishing & Media
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6120.03

- Purchasing access and network capacity from owners and 
operators of networks and providing wireless telecommunications 
services (except satellite) using this capacity to businesses and 
households

- شراء حق النفاذ إلى الشبكات وقدرة الشبكات من مالكي ومّشغلي الشبكات وتقديم 

خدمات اتصاالت السلكية (باستثناء الساتلية) باستخدام هذه القدرة إلى دوائر األعمال 

والمنازل

6120.03

6120.04 - Provision of internet access by the operator of the wireless 
infrastructure - توفير خدمة الوصول إلى اإلنترنت من ِقَبل مّشغلي الشبكات الالسلكية 6120.04

613 6130 Satellite Telecommunications Activities أنشطة االتصاالت الساتلية 6130 613

6130.01
- Operating, maintaining or providing access to facilities for the 
transmission of voice, data, text, sound and video using a satellite 
telecommunications infrastructure

- تشغيل وصيانة وتقديم خدمة الوصول إلى مرافق الّبث الصوتي وّبث البيانات والنصوص 

والتسجيالت الصوتية والفيديو باستعمال مرافق االتصاالت الساتلية
6130.01

6130.02

- Delivery of visual, aural or textual programming received from 
cable networks, local television stations or radio networks to 
consumers via direct-to-home satellite systems (the units 
classified here do not generally originate programming material.)

- توصيل البرامج المرئية والصوتية والّنصية المتلقاة من شبكات الكابل أو من شبكات 

اإلذاعة أو التليفزيون المحلية إلى المستهلكين عن طريق شبكات ساتلية مباشرة إلى المنزل 

(والوحدات المصّنفة هنا ال تقوم عادة بإنتاج مواد البرامج)

6130.02

6130.03 - Provision of internet access by the operator of the satellite 
infrastructure - تقديم خدمة النفاذ إلى اإلنترنت من ِقبل مّشغلي الشبكات الساتلية 6130.03

619 6190 Other Telecommunications Activities أنشطة االتصاالت األخرى 6190 619

6190.01
- Provision of specialized telecommunications applications, such 
as satellite tracking, communications telemetry, and radar station 
operations

- تقديم تطبيقات اتصاالت متخصصة، مثل التتبع الساتلي، وقياس االتصاالت عن ُبعد، 

وعمليات محطات الرادار
6190.01

6190.02

- Operation of satellite terminal stations and associated facilities 
operationally connected with one or more terrestrial 
communications systems and capable of transmitting 
telecommunications to or receiving telecommunications from 
satellite systems

- تشغيل محطات االستقبال الساتلي والمرافق ذات الصلة، المتصلة تشغيليا بشبكة 

اتصاالت أرضية أو أكثر قادرة على إرسال االتصاالت أو استقبالها من الشبكات الساتلية
6190.02

6190.03
Provision of Internet access over networks between the client and 
the ISP not owned or controlled by the ISP, such as dial-up 
Internet access etc.

- تقديم خدمة النفاذ إلى اإلنترنت على شبكات بين المستهلك وشركات تقديم خدمة 

اإلنترنت، وهذه الشبكات غير مملوكة لشركات تقديم خدمة اإلنترنت أو مدارة من ِقَبلها، 

مثل الدخول على اإلنترنت عن طريق خطوط الهاتف، إلخ.

6190.03

6190.04 - Provision of telephone and internet access in facilities open to 
the public - تقديم خدمة الهاتف واإلنترنت في مرافق مفتوحة للجمهور 6190.04

6190.05
Provision of telecommunications services over existing telecom 
connections:
 • Voip (voice over internet protocol) provision

- تقديم خدمات االتصاالت على توصيالت االتصاالت القائمة بالفعل: 

• تقديم خدمة الصوت باستعمال بروتوكول اإلنترنت
6190.05

6190.06 - Telecommunications resellers (i.e. purchasing and reselling 
network capacity without providing additional services) - إعادة بيع االتصاالت (أي شراء وإعادة بيع قدرات الشبكات دون تقديم خدمات إضافية) 6190.06

6190.11 Interactive services خدمات تفاعلية 6190.11

Division 62 Computer programming, consultancy and related activities أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة القسم 62

620 Computer programming, consultancy and related activities أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة 620

6201 Computer Programming Activities أنشطة البرمجة الحاسوبية 6201

6201.01

- Designing the structure and content of, and/or writing the 
computer code necessary to create and implement:
 • Systems software (including updates and patches)
 • Software applications (including updates and patches)
 • Databases
 • Web pages

- تصميم هيكل ومحتوى ما يلي، و/أو كتابة الرمز الحاسوبي الالزم إلنشاء وتنفيذ ما يلي: 

• برمجيات الُنظم (بما في ذلك التحديثات والترميمات)

• التطبيقات البرمجية (بما في ذلك التحديثات والترميمات)

• قواعد البيانات

• مواقع الشبكة

6201.01

6201.02
- Customizing of software, i.e. modifying and configuring an 
existing application so that it is functional within the clients’ 
information system environment

- إعداد البرمجيات حسب الطلب، أي تعديل وتشكيل التطبيق الموجود لكي يعمل في بيئة 

نظام المعلومات الخاصة بالعميل
6201.02

6202 Computer Consultancy and Computer Facilities Management 
Activities أنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية 6202

6202.01 planning and designing of computer systems that integrate 
computer hardware, software and communication technologies

تخطيط وتصميم نظم الحاسوب التي تستخدم في تكامل تكنولجيا المعدات الحاسوبية 

والبرمجيات واالتصاالت
6202.01

6202.02
- Provision of on-site management and operation of clients’ 
computer systems and/or data processing facilities, as well as 
related support services

- تقديم خدمة إدارة وتشغيل شبكة الحاسوب و/أو مرافق تجهيز البيانات لدى العميل في 

الموقع، وكذلك تقديم خدمات الدعم
6202.02

6202.11 - Digital content services - خدمات المحتوى الرقمي 6202.11

6202.12 - Concept & design consultancy - إستشارات الرؤية و التصميم 6202.12

6209 Other Information Technology and Computer Service Activities أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب األخرى 6209

6209.01 - Computer disaster recovery - ّحل المشكالت الكبيرة التي تتعرض لها الحواسيب 6209.01

6209.02 - Installation (setting-up) of personal computers - تركيب الحواسيب 6209.02

6209.03 - Software installation - تركيب البرمجيات 6209.03

6209.11 - IT security management إدارة أمن تقنية المعلومات - 6209.11

6209.12 - Cyber security consultancy - إستشارات األمن السايبراني 6209.12

6209.13 - Security systems consultancy - إستشارات أنظمة الحماية 6209.13

6209.14 - Cyber risk management services - خدمات إدارة المخاطر السايبرانية 6209.14

6209.15 - Innovation and artificial intelligence research and consultancies - استشارات وأبحاث الذكاء الصناعي و اإلبتكار 6209.15

Division 63 Information service activities أنشطة خدمات المعلومات القسم 63

631 Data processing, hosting and related activities; web portals
تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة، وما يتصل بذلك من أنشطة، والبوابات 

على الشبكة
631

6311 Data Processing, Hosting and Related Activities تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة 6311
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6311.01 - Provision of infrastructure for hosting, data processing services 
and related activities

- إقامة البنية األساسية الستضافة المواقع على الشبكة وخدمات تجهيز البيانات واألنشطة 

المتصلة بذلك
6311.01

6311.02

- Specialized hosting activities such as:
 • Web hosting
 • Streaming services
 • Application hosting

- األنشطة المتخصصة المتعلقة بإنشاء المواقع على الشبكة مثل: 

• استضافة المواقع

• خدمات التحميل مع العرض

• إنشاء مواقع التطبيقات

6311.02

6311.03 - Application service provisioning - تقديم خدمات التطبيقات 6311.03

6311.04 - General time-share provision of mainframe facilities to clients - تنظيم تقاسم الوقت في استعمال الحاسوب الرئيسي بين العمالء بشكل عام 6311.04

6311.05
- Data processing activities:
 • Complete processing of data supplied by clients
 • Generation of specialized reports from data supplied by clients

- أنشطة تجهيز البيانات: 

• التجهيز الكامل للبيانات المّقدمة من العمالء

• إنتاج تقارير متخصصة من البيانات المّقدمة من العمالء

6311.05

6311.06 - Provision of data entry services - تقديم خدمات إدخال البيانات 6311.06

6312 Web Portals بوابات الشبكة 6312

6312.01
- Operation of web sites that use a search engine to generate and 
maintain extensive databases of internet addresses and content 
in an easily searchable format

- تشغيل مواقع الشبكة التي تستخدم محرك بحث من أجل إنشاء قواعد بيانات واسعة 

لعناوين اإلنترنت والمحتوى، وصيانتها، في نسق يسهل عملية البحث
6312.01

6312.02 - Operation of other websites that act as portals to the internet, 
such as media sites providing periodically updated content

- تشغيل مواقع الشبكة األخرى التي ُتستَخدم كبوابات إلى اإلنترنت، مثل مواقع اإلعالم، 

التي تّقدم تحديثا دوريا للمحتوى
6312.02

639 Other information service activities أنشطة خدمات المعلومات األخرى 639

6391 News Agency Activities أنشطة وكاالت األنباء 6391

6391.01 - News syndicate and news agency activities furnishing news, 
pictures and features to the media

- أنشطة شركات األنباء ووكاالت األنباء التي تقدم األخبار والصور والرسائل اإلخبارية إلى 

وسائط اإلعالم
6391.01

6399 Other Information Service Activities n.e.c. أنشطة خدمات المعلومات األخرى غير المصّنفة في موضع آخر 6399

6399.01 - Telephone based information services - خدمات المعلومات القائمة على أساس الهاتف 6399.01

6399.02 - Information search services on a contract or fee basis - أبحاث المعلومات التي تتم بنًاء على عقد أو أجر 6399.02

6399.03 News clipping services, press clipping services, etc. - خدمات مقتطفات األخبار وخدمات مقتطفات الصحف وما إليها 6399.03

711 7110 Architectural and engineering activities and related technical 
consultancy األنشطة المعمارية والهندسية والخدمات االستشارية الفنية المتصلة بها 7110 711

      7110.16
Energy Projects and green buildings Consultancy استشارات مشاريع الطاقة والمباني الخضراء 7110.16      

Division 73 Advertising and market research أبحاث اإلعالن والسوق القسم 73

731 7310 Advertising اإلعالن 7310 731

7310.01

- Creation and realization of advertising campaigns:
• Creating and placing advertising in newspapers, periodicals, 
radio, television, the internet and other media
• Creating and placing of outdoor advertising, e.g. billboards, 
panels, bulletins and frames, window dressing, showroom design, 
car and bus carding etc.
• Media representation, i.e. sale of time and space for various 
media soliciting advertising
• Aerial advertising
• Distribution or delivery of advertising material or samples
• Provision of advertising space on billboards etc.
• Creation of stands and other display structures and sites

- ابتكار وتنفيذ حمالت إعالنية:

• ابتكار اإلعالنات ونشرها في الصحف والدوريات واإلذاعة والتليفزيون وعلى شبكة اإلنترنت

والوسائط األخرى

• ابتكار اإلعالنات ونشرها في األماكن الخارجية، مثل لوحات اإلعالنات والملصقات 

والنشرات واُألُطر

وواجهات المتاجر، وتصميم صاالت العرض، واإلعالن على السيارات والحافالت، إلخ

• تمثيل وسائط اإلعالم، أي بيع الوقت والمساحة لمخَتلف اإلعالنات التي تجتذب وسائط 

اإلعالن

• اإلعالنات الجوية

نات • توزيع أو توصيل المواد اإلعالنية أو العيِّ

• إتاحة مكان إعالني على لوحات اإلعالن وغيرها

7310.01

7310.02

- Conducting marketing campaigns and other advertising services 
aimed at attracting and retaining customers:
• Promotion of products
• Point-of-sale marketing
• Direct mail advertising
• Marketing consulting

- القيام بحمالت تسويقية وغيرها من خدمات اإلعالن التي تهدف إلى اجتذاب الزبائن 

واالحتفاظ بهم: 

• الترويج للمنتجات

• التسويق عن طريق نقاط البيع

• اإلعالن المباشر بالبريد

• الخبرة االستشارية في مجال التسويق

7310.02

7310.11 - Digital marketing - التسويق الرقمي 7310.11

7310.12 - Public relations consultancy - إستشارات العالقات العامة 7310.12

7310.13 - Publications of brochures & leaflets - نشر الكتيبات و أوراق اإلعالنات 7310.13

7310.14 - Online Marketing Services - خدمات التسويق اإللكتروني 7310.14

7310.15 - Direct marketing - التسويق المباشر 7310.15

7310.16 - Social media services - خدمات اإلعالم اإلجتماعي 7310.16

7310.17 - Sales promotion - ترويج المبيعات 7310.17

7310.18 - Online advertising - اإلعالن عبر اإلنترنت 7310.18

7310.19 - Publicity - الدعاية 7310.19

7310.2.0 Digital Media management إدارة الوسائط الرقمية 7310.2.0

Section M: Professional, scientific and technical activities
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7310.21 Social Media consultancy استشارات وسائل التواصل االجتماعي 7310.21

732 7320 Market Research and Public Opinion Polling أبحاث السوق واستطالعات الرأي 7320 732

7320.01

- Investigation into market potential, acceptance and familiarity of 
products and buying habits of consumers for the purpose of sales 
promotion and development of new products, including statistical 
analyses of the results

- بحث إمكانات السوق ومدى قبول المنتجات والمعرفة بها وعادات المستهلكين فيما 

يتعلق بالشراء، وذلك بغرض تنشيط المبيعات وتطوير منتجات جديدة، ويشمل ذلك 

التحليالت اإلحصائية للنتائج

7320.01

 7320.02
- Investigation into collective opinions of the public about 
political, economic and social issues and statistical analysis 
thereof

- استطالع اآلراء الجماعية للجمهور حول المسائل السياسية واالقتصادية واالجتماعية، و 

تحليل النتائج إحصائيا
 7320.02

7320.11 - Specialty communication & PR - اإلتصال الخاص و العالقات العامة 7320.11

7320.12 - Media representation - التمثيل اإلعالمي 7320.12

7320.13 - Media monitoring - رصد وسائط اإلعالم 7320.13

7320.14

- Media consultancy:
• Broadcasting
• Press
• News
• TV & Radio
• Production
• Post-Production

- استشارات إعالمية: 

• البث

• الصحافة

• األخبار

• اإلذاعة والتلفزيون

• اإلنتاج

• ما بعد اإلنتاج

7320.14

7320.15 - Communication consultancy - استشارات اإلتصال 7320.15

Division 74 Other professional, scientific and technical activities األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى القسم 74

741 7410 Specialized Design Activities أنشطة التصميم المتخصصة 7410 741

7410.01
- Fashion design related to textiles, wearing apparel, shoes,, 
furniture and other interior decoration and other fashion goods as 
well as other personal or household goods

- تصميم األزياء المتصل بالمنسوجات والملبوسات واألحذية  واألثاث والديكور الداخلي 

وغير ذلك من سلع الموضة، وكذلك السلع الشخصية والمنزلية
7410.01

7410.02

- Industrial design, i.e. creating and developing designs and 
specifications that optimize the use, value and appearance of 
products, including the determination of the materials, 
construction, mechanism, shape, colour and surface finishes of 
the product, taking into consideration human characteristics and 
needs, safety, market appeal and efficiency in production, 
distribution, use and maintenance

- التصميم الصناعي، أي ابتكار وتطوير تصميمات ومواصفات تعظم من استعماالت 

المنَتج وقيمته ومظهره، بما في ذلك تحديد المواد والبنية واألليات والشكل واللون 

والملمس، مع مراعاة اعتبارات الخصائص والحاجات اإلنسانية، والسالمة، والجاذبية 

السوقية، والكفاءة في اإلنتاج والتوزيع واالستعمال والصيانة

7410.02

7410.03 - Activities of graphic designers - أنشطة مصممي الرسومات 7410.03

7410.04 - Activities of interior decorators - أنشطة أخصائيي الديكورات الداخلية 7410.04

7410.05 Jewelry Design تصميم المجوهرات 7410.05

742 7420 Photographic Activities أنشطة التصوير 7420 742

7420.01

- Commercial and consumer photograph production:
 • Portrait photography for passports, schools, weddings etc.
 • Photography for commercials, publishers, fashion, real estate or 
tourism purposes
 • Aerial photography
 • Videotaping of events: weddings, meetings etc.

- إنتاج الصور الفوتوغرافية التجارية واالستهالكية: 

• تصوير األشخاص من أجل جوازات السفر أو المدارس أو حفالت الزفاف، إلخ. 

• التصوير ألغراض اإلعالنات التجارية والنشر واألزياء واألغراض العقارية أو السياحية. 

• التصوير الجوي. 

• تسجيل المناسبات على شرائط الفيديو: حفالت الزفاف واالجتماعات، إلخ.

7420.01

7420.02

- Film processing:
• Developing, printing and enlarging from client-taken negatives or 
cine-films
• Film developing and photo printing laboratories
• One hour photo shops (not part of camera stores)
• Mounting of slides
• Copying and restoring or transparency retouching in connection 
with photographs

- تجهيز األفالم: 

• التحميض والطبع والتكبير من الصور السلبية أو األفالم السينمائية التي التقطها 

العميل. 

• مختبرات تحميض وطبع األفالم. 

• محالت التحميض والطبع السريع (التي ليست جًزءا من محالت بيع آالت التصوير). 

• تركيب الشرائح الزجاجية. 

• االستنساخ والترميم أو ترميم األجزاء الّشفافة فيما يتعلق بالصور الفوتوغرافية.

7420.02

7420.03 - Activities of photojournalists - أنشطة المّصورين الصحفيين 7420.03

7420.04 - Microfilming of documents - تصوير الوثائق على مايكروفيلم 7420.04

749 7490 Other Professional, Scientific and Technical Activities N.E.C. األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى غير المصّنفة في موضع آخر 7490 749

7490.01 - Translation and interpretation activities - نشطة الترجمة التحريرية والشفوية 7490.01

7490.02
- Business brokerage activities, i.e. arranging for the purchase and 
sale of small and medium-sized businesses, including 
professional practices, but not including real estate brokerage

- أنشطة السمسرة التجارية، أي ترتيبات الشراء والبيع والمشاريع التجارية الصغيرة 

والمتوسطة الحجم، بما في ذلك الممارسات المهنية، ولكنها ال تشمل السمسرة العقارية
7490.02

7490.03 - Patent brokerage activities (arranging for the purchase and sale 
of patents) - أنشطة الوساطة فيما يتعلق ببراءات االختراع (ترتيبات شراء وبيع البراءات) 7490.03

7490.04 - Appraisal activities other than for real estate and insurance (for 
antiques, jewellery, etc.) - أنشطة التقييم، خالف أنشطة التقييم العقاري والتأمين (للتحف والمجوهرات، إلخ) 7490.04

7490.05 - Bill auditing and freight rate information - مراجعة الكمبياالت ومعلومات أجور الشحن 7490.05

7490.06 - Activities of quantity surveyors -  أنشطة المساحين الخاصة بالكميات 7490.06

7490.07 - Weather forecasting activities - أنشطة التنبؤ بأحوال الطقس 7490.07

7490.08 - Security consulting - الخدمات االستشارية في مجال األمن 7490.08

7490.09 - Agronomy consulting - الخدمات االستشارية في مجال الهندسة الزراعية 7490.09

7490.10 - Environmental consulting - الخدمات االستشارية البيئية 7490.10

Publishing & Media
Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم
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Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم

7490.11 - Other technical consulting - الخدمات االستشارية التقنية األخرى 7490.11

7490.12 - Activities of consultants other than architecture, engineering and 
management consultants - أنشطة الخبراء االستشاريين غير االستشارات المعمارية والهندسية والخاصة باإلدارة 7490.12

7490.13

 Activities carried on by agents and agencies on behalf of 
individuals usually involving the obtaining of engagements in 
motion picture, theatrical production or other entertainment or 
sports attractions and the placement of books, plays, artworks, 
photographs etc., with publishers, producers etc.

- األنشطة التي يقوم بها الوكالء والوكاالت نيابة عن األفراد، والتي تشمل عادة الحصول 

على عمل في السينما أو اإلنتاج المسرحي أو األعمال الترفيهية أو الرياضية، والعثور على 

ناشرين للكتب والمسرحيات واألعمال الفنية والتصويرية وما إليها، والوساطة مع 

المنتجين، إلخ

7490.13

7490.21 - Human resources consultancy - إستشارات الموارد البشرية 7490.21

854 8541 Sports and recreation education تعليم الرياضة والنشاطات المتعلقة بها 8541 854

8541.01 ——sports instruction (baseball, basketball, cricket, football, etc) -- تعليم الرياضة (البيسبول، كرة السلة، الكريكيت، كرة القدم، الخ) 8541.01

8541.02 ——camps, sports instruction المخيمات، تعليم الرياضة 8541.02

8541.03 ——cheerleading instruction 8541.03 تعليم التشجيع

8541.04 ——gymnastics instruction تعليم الجمباز 8541.04

8541.05 ——riding instruction, academies or schools 8541.05 تعليم ركوب الخيل ومدارس واكاديميات توفره

8541.06 ——swimming instruction تعليم السباحة 8541.06

8541.07 ——professional sports instructors, teachers, coaches مدربو الرياضة المهنيون ، والمعلمون ، ورؤساء الفرق 8541.07

8541.08 ——martial arts instruction تعليم فنون الدفاع عن النفس 8541.08

8541.09 ——card game instruction (such as bridge) تعليم ألعاب الورق ، ( مثل البريدج ) 8541.09

8541.10 ——yoga instruction تعليم اليوغا 8541.10

8541.11  Horse Riding تعليم الفروسية 8541.11

855 8550 Educational support activities أنشطة دعم التعليم 8550 855

8550.11 - Training consultancy - إستشارات التدريب 8550.11

Duvision 90 Creative, arts and entertainment activities االنشطة الترفيهية والفنية واالبداعية القسم 90

900 9000 Creative, Arts and Entertainment Activities األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه 9000 900

9000.01

- Production of live theatrical presentations, concerts and opera or 
dance productions and other stage productions:
 • Activities of groups, circuses or companies, orchestras or bands
 • Activities of individual artists such as authors, actors, directors, 
musicians, lecturers or speakers, stage-set designers and builders 
etc.

- إنتاج العروض المسرحية الحّية، واألعمال الموسيقية واألوبرا والرقص وغير ذلك من 

أعمال اإلنتاج المسرحي: 

• أنشطة الفرق الفنية وفرق السيرك وفرق األوركسترا والفرق الموسيقية األخرى

• أنشطة الفّنانين بمفردهم مثل الكّتاب والممثلين والمخرجين والموسيقيين والمحاضرين 

والمتكلمين في المناسبات، ومصممي ُوِمعدي المسارح، إلخ

9000.01

9000.02 - Operation of concert and theatre halls and other arts facilities - تشغيل قاعات العرض الموسيقي والمسرحي وغيرها من المرافق الفنية 9000.02

9000.03 - Activities of sculptors, painters, cartoonists, engravers, etchers 
etc. - أنشطة الّنحاتين والّرسامين وّرسامي الكرتون وفّناني الحفر وصانعي الكليشيهات، إلخ 9000.03

9000.04 - Activities of individual writers, for all subjects including fictional 
writing, technical writing etc. - أنشطة الكّتاب الفردية، في جميع المواضيع بما في ذلك الكتابات األدبية والفنية، إلخ 9000.04

9000.05 - Activities of independent journalists - أنشطة الصحفيين المستقلين 9000.05

9000.06 - Restoring of works of art such as paintings etc. - ترميم األعمال الفنية مثل اللوحات وغيرها 9000.06

9000.07 - Activities of producers or entrepreneurs of arts live events, with 
or without facilities - أنشطة المخرجين والمنتجين لألعمال الفنية الحّية، مع وجود مرافق أو من غيرها 9000.07

9000.11 - Event organizing تنظيم الفعاليات - 9000.11

9000.12 - Art production - اإلنتاج الفني 9000.12

9000.13 - Performing arts management - إدارة الفنون التعبيرية 9000.13

9000.14 - Music training - التدريب الموسيقي 9000.14

9000.15 - Art consulting - إستشارات الفن 9000.15

9000.16 - Music consultancy - اإلستشارات الموسيقية 9000.16

9000.17 - Hospitality services - خدمات الضيافة 9000.17

9000.18 - E-gaming services & solutions - خدمات و حلول األلعاب اإللكترونية 9000.18

9000.19 Choreography فن تصميم الرقص 9000.19

Division 93 Class Sports activities and amusement and recreation activities األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه القسم 93

931 Sports activities األنشطة الرياضية 931

9311 Operation of sports facilities تشغيل المرافق الرياضية 9311

Section R: Arts, entertainment and recreation



9311.01

- Operation of facilities for indoor or outdoor sports events (open, 
closed or covered, with or without spectator seating): 
 • Racetracks for auto 
 • Football, hockey, cricket, baseball, jai-alai stadiums
 • Swimming pools and stadiums
 • Track and field stadiums
 • Winter sports arenas and stadiums
 • Ice-hockey arenas
 • Boxing arenas
 • Golf courses
 • Bowling lanes
 • Fitness centers

- إدارة مرافق األحداث الرياضية الداخلية والخارجية (أيا المفتوحة والمغلقة أو المّغطاة، مع 

وجود مقاعد للمتفرجين أو من غيرها): 

• نوادي كرة القدم والهوكي والكريكيت والبيسبول والجاياالي

• حلبات سباق السيارات

• أحواض السباحة وقاعات السباحة

• المالعب المّعدة ألنشطة سباقات ا لمضمار والميدان

• ساحات الرياضة الشتوية ومالعبها

• ساحات الهوكي على الجليد

• حلبات المالكمة

• ساحات الغولف

• مالعب البولينغ

9311.01

9311.02

- Organization and operation of outdoor or indoor sports events for 
professionals or amateurs by organizations with own facilities this 
class includes managing and providing the staff to operate these 
facilities.

- تشغيل وتنظيم األحداث الرياضية الخارجية والداخلية للمحترفين أو الهواة من ِقَبل 

منظمات توجد لديها مرافقها الخاصة
9311.02

9319 Other sports activities األنشطة الرياضية األخرى 9319

9319.01 - Activities of producers or promoters of sports events, with or 
without facilities - أنشطة المخرجين والمنتجين لألحداث الرياضية، مع وجود مرافق أو من غيرها 9319.01

9319.02 - Activities of individual own-account sportsmen and athletes, 
referees, judges, timekeepers etc.

- أنشطة الرياضيين الذين يعملون لحسابهم الخاص، والحكام والمّحكمين ومراقبي الوقت، 

إلخ.
9319.02

9319.04 - Activities related to promotion of sporting events - األنشطة المتعلقة بترويج األحداث الرياضية 9319.04

9319.07 - Activities of mountain guides - أنشطة مرشدي الجبال 9319.07

9319.12 - Sports consultancy - االستشارات الرياضية 9319.12

Division 96 Other personal service activities أنشطة الخدمات الشخصية األخرى القسم 96

960 Other personal service activities أنشطة الخدمات الشخصية األخرى 960

9609.11 - Lifestyle consultancy - استشارات أسلوب الحياة 9609.11

9609.12 - Fashion design consultancy - إستشارات تصميم األزياء 9609.12

9609.13 - Lifestyle development consultancy - استشارات تطوير أسلوب الحياة 9609.13

9609.15 – Design Studio And Fit Out تصاميم وتجهيزات االستوديو 9609.15

Publishing & Media
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Business License 
Activities

STANDARD



Division 45 Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and 
motorcycles تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية القسم 45

451 4510 Sale of Motor Vehicles بيع المركبات ذات المحركات 4510 451

4510.01 - Wholesale and retail sale of new and used vehicles:
 • Passenger motor vehicles, including specialized passenger 
motor vehicles such as
 ambulances and minibuses, etc.
 • Lorries, trailers and semi-trailers
 • Camping vehicles such as caravans and motor homes

- بيع المركبات الجديدة والمستعملة بالجملة والتجزئة

• سيارات الركوب، بما فيها سيارات الركوب المتخصصة مثل سيارات االسعاف 

والحافالت الصغيرة وما إليها 

• الشاحنات والمقطورات وأشباه المقطورات

• المركبات التي تستعمل من أجل المخيمات مثل الكرافانات والبيوت المتنقلة 

ذات المحركات 

4510.01

4510.02 - Wholesale and retail sale of off-road motor vehicles (jeeps, etc.) - بيع السيارات التي تستعمل في الطرق الوعرة (كسيارة الجيب مثال ً) بالجملة 

والتجزئة

4510.02

4510.03 - Wholesale and retail sale by commission agents - البيع بالجملة والتجزئة الذي يقوم به وكالء يتقاضون عمولة 4510.03

4510.04 - Car auctions - بيع السيارات بالمزاد العلني 4510.04

452 4520 Maintenance and Repair of Motor Vehicles صيانة وإصالح المركبات ذات المحركات 4520 452

4520.01 - Maintenance and repair of motor vehicles:
 • Mechanical repairs
 • Electrical repairs
 • Electronic injection systems repair
 • Ordinary servicing
 • Bodywork repair
 • Repair of motor vehicle parts
 • Washing, polishing, etc.
 • Spraying and painting
 • Repair of screens and windows
 • Repair of motor vehicle seats

- صيانة وإصالح المركبات ذات المحركات: 

• اإلصالحات الميكانيكية

• اإلصالحات الكهربائية

• إصالح ُنظم الحقن اإللكتروني

• الصيانة العادية

• إصالح الهيكل

• إصالح أجزاء المركبات ذات المحركات

• الغسيل والتلميع وما إليها

• الرش والدهان

• إصالح زجاج السيارة والنوافذ

4520.01

4520.02 - Tyre and tube repair, fitting or replacement - إصالح اإلطارات الداخلية والخارجية وضبطها أو استبدالها 4520.02

4520.03 - Anti-rust treatment - معالجة الصدأ 4520.03

4520.04 - installation of parts and accessories not as part of the 
manufacturing process - تركيب قطع الغيار وملحقاتها التي ال تشكل جزءا من عملية التصنيع 4520.04

454 4540 Sale, Maintenance and Repair of Motorcycles and Related Parts 
and Accessories بيع وصيانة وإصالح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاتها 4540 454

4540.01 - Wholesale and retail sale of motorcycles, including mopeds - بيع الدراجات النارية، بما فيها الدراجات النارية ذات الثالث عجالت، بالجملة 

والتجزئة

4540.01

4540.02 - Wholesale and retail sale of parts and accessories for 
motorcycles (including by commission agents and mail order 
houses)

- بيع قطع غيار الدراجات النارية بالجملة والتجزئة (بما فيها البيع بالعمولة 

ووكاالت تنفيذ الطلبات عن طريق البريد)

4540.02

4540.03 - Maintenance and repair of motorcycles - صيانة الدراجات النارية وإصالحها 4540.03

453 ##### Sale of motor vehicle parts and accessories بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها 4530

4530.01 wholesale and retail sale of all kinds of parts, components, 
supplies, tools and acces- sories for motor vehicles, such as:
* rubber tires and inner tubes for tires
* spark plugs, batteries, lighting equipment and electrical parts

بيع جميع أنواع قطع الغيار للمركبات ذات المحركات وأجزائها وملحقاتها  

ومعادتها ، بالجملةوالتجزئة مثل : 

* اإلطارات الداخلية والخارجية المطاطية 

* شمعات االحتراق والبطاريات وأجهزة اإلضاءة وقطع الغيار الكهربائية

4530.01

Division 46 Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles القسم 46

461 4610 Wholesale On A Fee Or Contract Basis البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد 4610 461

4610.01  Activities of commission agents and all other wholesalers who 
trade on behalf and on the account of others - أنشطة الوكالء بالعمولة وجميع تجار الجملة اآلخرين ممن يتاجرون باسم آخرين 

ولحسابهم

4610.01

4610.02 Activities of those involved in bringing sellers and buyers together 
or undertaking commercial transactions on behalf of a principal, 
including on the internet

- أنشطة األشخاص الذين يعملون على الوصل بين البائعين والمشترين أو 

القيام بمعامالت تجارية باسم بائع رئيسي، بما في ذلك إبرام معامالت عن 

طريق اإلنترنت

4610.02

Wholesale & Retail

تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

Section G: Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Division Group Class Description

Standard
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Standard

4610.03 Such agents involved in the sale of:
 • Agricultural raw materials, live animals, textile raw materials 
and semi-finished goods
 • Fuels, ores, metals and industrial chemicals, including fertilizers
 • Food and beverages
 • Textiles, clothing, fur, footwear and leather goods
 • Timber and building materials
 • Machinery, including office machinery and computers, 
industrial equipment, ships and aircraft
 • Furniture, household goods and hardware

- الوكالء الذين يعملون في بيع ما يلي: 

• المواد الخام الزراعية، والحيوانات الحية، ومواد النسيج األولية والسلع شبه 

كاملة الصنع. 

• الوقود، والخام، والمعادن، والكيميائيات الصناعية، بما في ذلك األسمدة . 

• األغذية والمشروبات. 

• المنسوجات، والملبوسات، والفراء، واألحذية والمصنوعات الجلدية. 

• األخشاب ومواد البناء . 

• اآلالت بما في ذلك اآلالت المكتبية والحواسيب، والمعدات الصناعية 

والسفن والطائرات. 

• األثاث والسلع المنزلية واألدوات المعدنية

4610.03

4610.04 Activities of wholesale auctioneering houses - أنشطة بيع الجملة بالمزاد 4610.04

4610.11 Commercial brokerage services - خدمات الوساطة التجارية 4610.11

462 4620 Wholesale of Agricultural Raw Materials and Live Animals تجارة المواد الخام الزراعية والحيوانات الحية بالجملة 4620 462

4620.01 - Wholesale of grains and seeds - بيع الحبوب والبذور بالجملة 4620.01

4620.02 - Wholesale of oleaginous fruits - بيع الفواكه الزيتية بالجملة 4620.02

4620.03 - Wholesale of flowers and plants - بيع الزهور والنباتات بالجملة 4620.03

4620.04 - Wholesale of live animals - بيع الحيوانات الحية بالجملة 4620.04

4620.05 - Wholesale of hides and skins -  بيع الجلود والصالل بالجملة 4620.05

4620.06 - Wholesale of leather -  بيع المواد المدبوغة بالجملة 4620.06

4620.07 - Wholesale of agricultural material, waste, residues and by-
products used for animal feed - بيع المواد الزراعية والمخلفات والفضالت والمنتجات الثانوية الزراعية 

المستخدمة لعلف الحيوان بالجملة

4620.07

463 4630 Wholesale of Food and Beverages بيع األغذية والمشروبات بالجملة 4630 463

4630.01 - Wholesale of fruit and vegetables - بيع الخضروات والفواكه بالجملة 4630.01

4630.02 - Wholesale of dairy products - بيع منتجات األلبان بالجملة 4630.02

4630.03 - Wholesale of eggs and egg products - بيع البيض ومنتجات البيض بالجملة 4630.03

4630.04 - Wholesale of edible oils and fats of animal or vegetable origin - بيع زيوت الطعام والدهون الحيوانية والدهون النباتية بالجملة 4630.04

4630.05 - Wholesale of meat and meat products - بيع اللحوم ومنتجات اللحوم بالجملة 4630.05

4630.06 - Wholesale of fishery products - بيع المنتجات السمكية بالجملة 4630.06

4630.07 - Wholesale of sugar, chocolate and sugar confectionery - بيع السكر والشوكوالتة والحلويات بالجملة 4630.07

4630.08 - Wholesale of bakery products - بيع منتجات المخابز بالجملة 4630.08

4630.09 - Wholesale of beverages - بيع المشروبات بالجملة 4630.09

4630.10 - Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices - بيع البن والشاي والكاكاو والتوابل بالجملة 4630.10

4630.11 - Wholesale of feed for pet animals - بيع أغذية الحيوانات األليفة بالجملة 4630.11

4630.12 Supermarket مجمع إستهالكي (سوبرماركت) 4630.12

4630.13 Roastery محمصة 4630.13

464 Wholesale of household goods بيع السلع المنزلية بالجملة 464

4641 Wholesale of Textiles, Clothing and Footwear بيع المنسوجات والملبوسات واألحذية بالجملة 4641

4641.01 - Wholesale of yarn - بيع خيوط الغزل بالجملة 4641.01

4641.02 - Wholesale of fabrics - بيع األقمشة بالجملة 4641.02

4641.03 - Wholesale of household linen etc. - بيع المفروشات المنزلية وغيرها بالجملة 4641.03

4641.04 - Wholesale of haberdashery: needles, sewing thread etc. - بيع الخردوات بالجملة: إبر وخيوط الحياكة، إلخ 4641.04

4641.05 - Wholesale of clothing, including sports clothes - بيع الملبوسات بالجملة، بما فيها الملبوسات الرياضية 4641.05

4641.06 - Wholesale of clothing accessories such as gloves, ties and 
braces - بيع ملحقات لملبوسات بالجملة، مثل القفازات وربطات العنق وحماالت 

السراويل

4641.06

4641.07 - Wholesale of footwear - بيع األحذية بالجملة 4641.07

4641.08 - Wholesale of fur articles - بيع األصناف المصنوعة من الفراء بالجملة 4641.08

4641.09 - Wholesale of umbrellas - بيع المظالت بالجملة 4641.09

4649 Wholesale of Other Household Goods بيع السلع المنزلية األخرى بالجملة 4649

4649.01 - Wholesale of household furniture - بيع األثاث المنزلي بالجملة 4649.01

Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم



Standard

4649.02 - Wholesale of household appliances - بيع األجهزة المنزلية بالجملة 4649.02

4649.03 - Wholesale of consumer electronics:
 • Radio and TV equipment
 • CD and DVD players and recorders
 • Stereo equipment
 • Video game consoles

- بيع اإللكترونيات االستهالكية بالجملة: 

• أجهزة اإلذاعة والتليفزيون. 

• أجهزة تشغيل وتسجيل األقراص الحاسوبية المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية 

والمسجالت. 

• معدات اإلستيريو. 

• أجهزة تشغيل ألعاب الفيديو

4649.03

4649.04 - Wholesale of lighting equipment - بيع معدات اإلضاءة بالجملة 4649.04

4649.05 - Wholesale of cutlery - بيع أدوات المائدة بالجملة 4649.05

4649.06 - Wholesale of china and glassware - بيع الصيني والزجاجيات بالجملة 4649.06

4649.07 - Wholesale of woodenware, wickerwork and corkware etc. - بيع األصناف المصنوعة من الخشب، واألصناف المصنوعة من أماليد 

مجدولة، واألصناف المصنوعة من الفلين، إلخ، بالجملة

4649.07

4649.08 - Wholesale of pharmaceutical and medical goods - بيع المستحضرات الصيدالنية والسلع الدوائية بالجملة 4649.08

4649.09 wholesale of perfumeries, cosmetics and soaps بيع العطور ومستحضرات التجميل والصابون بالجملة 4649.09

4649.10 - Wholesale of bicycles and their parts and accessories - بيع الدراجات وقطع غيارها وملحقاتها بالجملة 4649.10

4649.11 - Wholesale of stationery, books, magazines and newspapers - بيع األدوات المكتبية والكتب والمجالت واُلصحف بالجملة 4649.11

4649.12 - Wholesale of photographic and optical goods (e.g. sunglasses, 
binoculars, magnifying glasses) - بيع السلع الفوتوغرافية والبصرية بالجملة (مثل نظارات الشمس والنظارات 

المقربة والنظارات المكبرة)

4649.12

4649.13 - Wholesale of recorded audio and video tapes, CDs, DVDs - بيع الشرائط الصوتية والمصورة واألقراص الحاسوبية المدمجة وأقراص 

الفيديو الرقمية المسجلة بالجملة

4649.13

4649.14 - Wholesale of leather goods and travel accessories - بيع السلع الجلدية ولوازم السفر بالجملة 4649.14

4649.15 - Wholesale of watches, clocks and jewellery - بيع الساعات بأنواعها والمجوهرات بالجملة 4649.15

4649.16 - Wholesale of musical instruments, games and toys, sports goods - بيع األدوات الموسيقية واأللعاب والُلعب واألدوات الرياضية بالجملة 4649.16

4649.21 - Wholesale of personal requisites - بيع المتطلبات الشخصية بالجملة 4649.21

4649.22 - Gifts trading - تجارة الهدايا 4649.22

      4649.23 - Equipment trading of e-games and entertainment halls - تجارة معدات األلعاب اإللكترونية و قاعات الترفيه 4649.23    

465 Wholesale of machinery, equipment and supplies بيع اآلالت والمعدات واللوازم بالجملة 465

4651 Wholesale of Computers, Computer Peripheral Equipment and 
Software بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات بالجملة 4651

4651.01 - Wholesale of computers and computer peripheral equipment - بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب بالجملة 4651.01

4651.02 - Wholesale of software - بيع البرمجيات بالجملة 4651.02

4652 Wholesale of Electronic and Telecommunications Equipment and 
Parts بيع المعدات اإللكترونية ومعدات االتصاالت وقطع غيارها بالجملة 4652

4652.01 - Wholesale of electronic valves and tubes - بيع الصمامات واألنابيب اإللكترونية بالجملة 4652.01

4652.02 - Wholesale of semiconductor devices - بيع أشباه الموصالت بالجملة 4652.02

4652.03 - Wholesale of microchips and integrated circuits - بيع الرقائق الدقيقة والدارات المتكاملة بالجملة 4652.03

4652.04 - Wholesale of printed circuits - بيع الدارات المطبوعة بالجملة 4652.04

4652.05 - Wholesale of blank audio and video tapes and diskettes, 
magnetic and optical disks (CDs, DVDs) - بيع األشرطة واألقراص السمعية والبصرية غير المسجلة واألقراص 

المغناطيسية والضوئية (األقراص الحاسوبية المدمجة وأقراص الفيديو 

الرقمية) غير المسجلة بالجملة

4652.05

4652.06 - Wholesale of telephone and communications equipment - بيع معدات الهاتف واالتصاالت بالجملة 4652.06

4653 Wholesale of Agricultural Machinery, Equipment and Supplies بيع اآلالت والمعدات واللوازم الزراعية بالجملة 4653

4653.01 - Wholesale of agricultural machinery and equipment:
 • Ploughs, manure spreaders, seeders
 • Harvesters
 • Threshers
 • Milking machines
 • Poultry-keeping machines, bee-keeping machines
 • Tractors used in agriculture and forestry

- بيع اآلالت والمعدات الزراعية بالجملة: 

• المحاريث وآالت نثر السماد والبذور. 

• الحصادات. 

• الدراسات. 

• ماكينات الحلب. 

• ماكينات تربية الطيور والنحل. 

• المحاريث المستعملة في الزراعة والحراجة.

4653.01

4653.02 - Lawn mowers however operated - آالت قص اُلعشب بغض النظر عن طريقة تشغيلها 4653.02

Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم
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4659 Wholesale of Other Machinery and Equipment بيع اآلالت والمعدات األخرى بالجملة 4659

4659.01  Wholesale of office machinery and equipment, except computers 
and computer peripheral equipment - بيع األثاث والمعدات المكتبية بالجملة، فيما عدا الحواسيب والمعدات 

الطرفية للحواسيب

4659.01

4659.02 - Wholesale of office furniture - بيع األثاث المكتبي بالجملة 4659.02

4659.03 - Wholesale of transport equipment except motor vehicles, 
motorcycles and bicycles - بيع معدات النقل بالجملة، فيما عدا المركبات ذات المحركات والدراجات 

النارية والدراجات العادية

4659.03

4659.04 - Wholesale of production-line robots - بيع روبوت خط اإلنتاج بالجملة 4659.04

4659.05 - Wholesale of wires and switches and other installation 
equipment for industrial use - بيع األسالك والقواطع ومعدات التركيب األخرى لالستخدام الصناعي بالجملة 4659.05

4659.06 - Wholesale of other electrical material such as electrical motors, 
transformers - بيع المواد الكهربائية األخرى بالجملة، مثل المحركات الكهربائية والمحوالت 4659.06

4659.07 - Wholesale of machine tools of any type and for any material - بيع أدوات الورش من أي نوع وأي مواد بالجملة 4659.07

4659.08 - Wholesale of other machinery n.e.c. for use in industry, trade 
and navigation and other services - بيع اآلالت األخرى غير المصنفة في موضع آخر بالجملة، الستخدام الصناعة أو 

التجارة أو المالحة أو الخدمات األخرى

4659.08

4659.09 - Wholesale of computer-controlled machine tools - بيع أدوات الورش التي تدار بالحاسوب بالجملة 4659.09

4659.10 - Wholesale of computer-controlled machinery for the textile 
industry and of computer controlled sewing and knitting machines - بيع اآلالت التي تدار بالحاسوب ألغراض صناعة النسيج والحياكة والتطريز 

بالجملة

4659.10

4659.11 - Wholesale of measuring instruments and equipment - بيع أدوات ومعدات القياس بالجملة 4659.11

  466 Other specialized wholesale بيع أنواع المبيعات المتخصصة األخرى بالجملة 466  

4661 Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products بيع الوقود الصلب والسائل والغازية والمنتجات ذات الصلة بالجملة 4661

4661.01 wholesale of fuels, greases, lubricants, oils such as charcoal, 
coal, coke, fuel wood, naphtha crude petroleum, crude oil, diesel 
fuel, gasoline, fuel oil, heating oil, kerosene liquefied petroleum 
gases, butane and propane gas lubricating oils and greases, 
refined petroleum products

بيع أنواع الوقود والشحوم والمزلقات والزيوت بالجملة مثل : الفحم الحجري 

والخشبي وفحم الكوك وخشب الوقود والنافتا ، النفط الخام والزيت الخام ، 

ووقود الديزل ، والغازولين ، وزيت الوقود ، وزيت التدفئة ، والكيروسين ، 

الغازات النفطية المسالة ، وغاز البيوتان والبروبان ، زيوت ودهون التشحيم 

والمنتجات النفطية المكررة

4661.01

    4662 Wholesale of Metals and Metal Ores بيع المعادن وركازات المعادن بالجملة 4662    

    4662.01 - Wholesale of ferrous and non-ferrous metal ores - بيع ركازات المعادن الحديدية وغير الحديدية بالجملة 4662.01    

    4662.02 - Wholesale of ferrous and non-ferrous metals in primary forms - بيع المعادن الحديدية وغير الحديدية بالجملة في شكلها األولي 4662.02    

    4662.03 - Wholesale of ferrous and non-ferrous semi-finished metal 
products n.e.c. - بيع المنتجات المعدنية الحديدية وغير الحديدية شبه المصنعة غير المصنفة في 

موضع آخر بالجملة

4662.03    

    4662.04 - Wholesale of gold and other precious metals - بيع الذهب وغيره من المعادن الثمينة بالجملة 4662.04    

4663 Wholesale of Construction Materials, Hardware, Plumbing and 
Heating Equipment and Supplies بيع مواد البناء والمواد اإلنشائية المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها 

بالجملة

4663

4663.01 - Wholesale of wood in the rough - بيع الخشب غير المصقول بالجملة 4663.01

4663.02 - Wholesale of products of primary processing of wood - بيع المنتجات الخشبية المعالجة ّأوليا بالجملة 4663.02

4663.03 - Wholesale of paint and varnish - بيع الطالء والورنيش بالجملة 4663.03

4663.04 - Wholesale of construction materials:
 • Sand, gravel - بيع مواد البناء بالجملة: 

• الرمال والحصى.

4663.04

4663.05 - Wholesale of wallpaper and floor coverings - بيع أوراق الحائط وكسوة األرضيات بالجملة 4663.05

4663.06 - Wholesale of flat glass - بيع ألواح الزجاج بالجملة 4663.06

4663.07 - Wholesale of hardware and locks - بيع األدوات الحديدية واألقفال بالجملة 4663.07

4663.08 - Wholesale of fittings and fixtures - بيع التركيبات والملحقات بالجملة 4663.08

4663.09 - Wholesale of hot water heaters - بيع سخانات المياه بالجملة 4663.09

4663.10 - Wholesale of sanitary equipment:
 • Baths, washbasins, toilets and other sanitary porcelain - بيع األدوات الصحية بالجملة: 

• الحمامات واألحواض والمراحيض وغيرها من األدوات الصحية الرخامية.

4663.10

4663.11 - Wholesale of sanitary installation equipment:
  tubes, pipes, fittings, taps, t-pieces, connections, rubber pipes 
etc.

- بيع التركيبات الصحية بالجملة:  األنابيب وتركيباتها والصنابير وقطع الوصل 

واألنابيب المطاطية، إلخ

4663.11

4663.12 - Wholesale of tools such as hammers, saws, screwdrivers and 
other hand tools - بيع اُلعدد بالجملة مثل الشواكيش والمناشير والمفكات و غيرها من األدوات 

اليدوية

4663.12
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4669 Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c. بيع النفايات والخردة وغير ذلك من المنتجات غير المصّنفة في موضع آخر 

بالجملة

4669

4669.01 — wholesale of industrial chemicals. بيع المواد الكيميائية الصناعية بالجملة: 4669.01

4669.02 — wholesale of fertilizers and agrochemical products بيع األسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة 4669.02

4669.03 — wholesale of plastic materials in primary forms ولية بالجملة بيع اللدائن في أشكالها األَّ 4669.03

4669.04 — wholesale of rubber بيع المطاط بالجملة 4669.04

4669.05 — wholesale of textile fibres etc. بيع األلياف النسيجية وغيرها بالجملة 4669.05

4669.06 — wholesale of paper in bulk بيع الورق بالجملة 4669.06

4669.07 — wholesale of precious stones بيع األحجار الثمينة بالجملة 4669.07

4669.08 — wholesale of metal and non-metal waste and scrap and 
materials for recycling, includ- ing collecting, sorting, separating, 
stripping of used goods such as cars in order to obtain reusable 
parts, packing and repacking, storage and delivery, but without a 
real transformation process. Additionally, the purchased and sold 
waste has a remaining value.

البيع بالجملة لنفايات المعدنية والخردة وغيرها من المواد بغرض إعادة التدوير، 

بما في ذلك جمع وفرز وفصل وتفكيك السلع المستعملة مثل السيارات 

للحصول على أجزاء قابلة لالستخدام من جديد، والتعبئة وإعادة التعبئة والتخزين 

والتسليم، دون إجراء أي عملية تحويل حقيقية. وإضافة إلى ذلك، تكون 

للنفايات 

المشتراة والمباعة قيمة متبقية.

4669.08

4669.09 —dismantling of automobiles, computers, televisions and other 
equipment to obtain and re-sell usable parts  

تفكيك السيارات بعد انتهاء عمرها االفتراضي، والحواسيب، وأجهزة التليفزيون، 

وغيرها من المعدات، للحصول على قطع غيار قابلة لالستخدام وإعادة بيعها 

4669.09

4669.10 Raw Materials Trading تجارة الخامات والمواد االولية  4669.1

4690 Non-Specialized Wholesale Trade  (General Trading) تجارة الجملة غير المتخصصة 4690

4690.01 - Wholesale of a variety of goods without any particular 
specialization - البيع بالجملة لطائفة من السلع دون تخصص معين 4690.01

Division 47 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية القسم 47

  471 Retail sale in non-specialized stores تجارة التجزئة في المتاجر غير المتخصصة 471  

4711 Retail Sale in Non-Specialized Stores With Food Or Beverages 
Predominating البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تبيع األطعمة والمشروبات أساساً  4711

4711.01 - Retail sale of a large variety of goods of which, however, food 
products and beverages should be predominant, such as:
 • Retail sale activities of general stores that have, apart from their 
main sales of food products and beverages, several other types of 
goods such as wearing apparel, furniture, appliances, hardware, 
cosmetics etc.

- البيع بالتجزئة لمجموعة متنوعة من السلع، يتعين أن تكون المنتجات الغذائية 

أو المشروبات هي السلع السائدة فيها، مثل: 

• أنشطة البيع بالتجزئة التي تقوم بها المتاجر العامة التي تعرض، إلى جانب 

مبيعاتها األساسية من المنتجات الغذائية و المشروبات، أنواعا أخرى من السلع 

مثل الملبوسات واألثاث واألدوات واألجهزة المنزلية، ومستحضرات التجميل 

وما إليها

4711.01

4719 Other Retail Sale in Non-Specialized Stores أنواع البيع األخرى بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة 4719

4719.01 - Retail sale of a large variety of goods of which, however, food 
products and beverages should be predominant, such as:
 • Retail sale activities of department stores carrying a general 
line of goods, including wearing apparel, furniture, appliances, 
hardware, cosmetics, jewellery, toys, sports goods etc.

- البيع بالتجزئة لمجموعة واسعة من السلع ال تغلب عليها المنتجات الغذائية 

والمشروبات، مثل: 

•أنشطة البيع بالتجزئة في المتاجر الكبرى التي تبيع أصنافا مختلفة من السلع، 

بما فيها الملبوسات واألثاث واألجهزة واألدوات ومستحضرات التجميل 

والمجوهرات واللعب واألدوات الرياضية، إلخ

4719.01

472 Retail sale of food and beverages in specialized stores بيع األغذية والمشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 472

  472 Retail sale of food and beverages in specialized stores بيع األغذية والمشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 472  

4721 Retail Sale of Food in Specialized Stores بيع األغذية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 4721
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4721.01 - Retail sale of any the following types of goods:
 • Fresh or preserved fruit and vegetables
 • Dairy products and eggs
 • Meat and meat products (including poultry)
 • Fish, other seafood and products thereof
 • Bakery products
 • Sugar confectionery
 • Other food products

- بيع ٍأي من أنواع السلع اآلتية بالتجزئة: 

• الفواكه والخضروات الطازجة أو المحفوظة. 

• منتجات األلبان والبيض. 

• اللحوم ومنتجات اللحوم (بما في ذلك الدواجن). 

• األسماك وغيرها من المأكوالت البحرية ومنتجاتها. 

• منتجات المخابز. 

• الحلويات السكرية. 

• منتجات غذائية أخرى.

4721.01

4721.02 Honey & Apiary Accessories Trading  

تجارة العسل ومستلزمات المناحل

4721.02

4722 Retail Sale of Beverages in Specialized Stores بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 4722

4722.01 - Retail sale of beverages (not for consumption on the premises):
 • Non-alcoholic beverages  بيع المشروبات بالتجزئة (ليس لالستهالك في المحل):                       

•المشروبات غير الكحولية

4722.01

473 4730 Retail Sale of Automotive Fuel in Specialized Stores بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 4730 473

4730.01 - Retail sale of fuel for motor vehicles and motorcycles - بيع وقود المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بالتجزئة 4730.01

4730.02 - Retail sale of lubricating products and cooling products for 
motor vehicles - • بيع منتجات التشحيم والتبريد للمركبات ذات المحركات بالتجزئة 4730.02

474 Retail sale of information and communications equipment in 
specialized stores بيع معدات المعلومات واالتصاالت بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 474

4741 Retail Sale of Computers, Peripheral Units, Software and 
Telecommunications Equipment in Specialized Stores بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب، والبرمجيات، ومعدات االتصاالت 

بالتجزئة في المتاجر المتخصصة

4741

4741.01 Retail of Computers بيع الحواسيب بالتجزئة 4741.01

4741.02 - Retail sale of computer peripheral equipment - بيع المعدات الطرفية للحواسيب بالتجزئة 4741.02

4741.03 Robotics & Smart Machines Trading تجارة الروبوتات واألجهزة الذكية 4741.03

4741.03 - Retail sale of video game consoles - بيع أجهزة ألعاب الفيديو بالتجزئة 4741.03

4741.04 - Retail sale of non-customized software, including video games - بيع البرمجيات غير المعدة بنًاء على الطلب بالتجزئة، بما في ذلك ألعاب الفيديو 4741.04

4741.05 - Retail sale of telecommunication equipment - بيع معدات االتصاالت بالتجزئة 4741.05

4741.06 Robotics & Smart Machines Trading تجارة الروبوتات واألجهزة الذكية 4741.06

4742 Retail Sale of Audio and Video Equipment in Specialized Stores البيع بالتجزئة للمعدات السمعية والبصرية في المتاجر المتخصصة 4742

4742.01 - Retail sale of radio and television equipment - بيع معدات الراديو والتليفزيون بالتجزئة 4742.01

4742.02 - Retail sale of stereo equipment - بيع معدات االستيريو بالتجزئة 4742.02

4742.03 - Retail sale of CD and DVD players and recorders - بيع أجهزة تشغيل األقراص الحاسوبية المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية 

بالتجزئة

4742.03

475 Retail sale of other household equipment in specialized stores بيع المعدات المنزلية األخرى بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 475

  475 Retail sale of other household equipment in specialized stores بيع المعدات المنزلية األخرى بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 475  

4751 Retail Sale of Textiles in Specialized Stores بيع المنسوجات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 4751

4751.01 - Retail sale of fabrics - بيع األقمشة بالتجزئة 4751.01

4751.02 - Retail sale of knitting yarn - بيع غزل التريكو بالتجزئة 4751.02

4751.03 - Retail sale of basic materials for rug, tapestry or embroidery 
making - بيع المواد األساسية المستخدمة ُفي صنع السجاد أو الُبسط أو المطرزات 

بالتجزئة

4751.03

4751.04 - Retail sale of textiles - بيع المنسوجات بالتجزئة 4751.04

4751.05 - Retail sale of haberdashery: needles, sewing thread etc. - بيع الخردوات بالتجزئة: اإلبر وخيوط الحياكة، إلخ 4751.05

4752 Retail Sale of Hardware, Paints and Glass in Specialized Stores بيع األدوات المعدنية والطالء والزجاج بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 4752

4752.01 - Retail sale of hardware - بيع األدوات المعدنية بالتجزئة 4752.01

4752.02 - Retail sale of paints, varnishes and lacquers - بيع الدهانات والطالءات والورنيشات بالتجزئة 4752.02

4752.03 - Retail sale of flat glass - بيع ألواح الزجاج بالتجزئة 4752.03

4752.04 - Retail sale of other building material such as bricks, wood, 
sanitary equipment - بيع مواد البناء األخرى بالتجزئة، مثل الطوب والخشب والمعدات الصحية 4752.04

4752.05 - Retail sale of do-it-yourself material and equipment - بيع المواد والمعدات التي يستعملها الشخص بنفسه بالتجزئة 4752.05

4752.06 - Retail sale of lawnmowers, however operated - بيع آالت قص الحشائش بالتجزئة، أيا كانت وسيلة تشغيلها 4752.06

Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم



Standard

4752.07 - Retail sale of saunas - بيع حمامات الساونا بالتجزئة 4752.07

4753 Retail Sale of Carpets, Rugs, Wall and Floor Coverings in 
Specialized Stores بيع السجاد والُبسط وكسوة األرضيات والحوائط بالتجزئة في المحالت 

المتخصصة

4753

4753.01 - Retail sale of carpets and rugs - بيع السجاد والُبسط بالتجزئة 4753.01

4753.02 - Retail sale of curtains and net curtains - بيع الستائر والستائر المحبوكة بالتجزئة 4753.02

4753.03 - Retail sale of wallpaper and floor coverings - بيع كسوة األرضيات وورق الحائط بالتجزئة 4753.03

4759 Retail Sale of Electrical Household Appliances, Furniture, Lighting 
Equipment and Other Household Articles in Specialized Stores البيع بالتجزئة لألجهزة الكهربائية المنزلية واألثاث ومعدات اإلضاءة وغيرها من 

األصناف المنزلية في المتاجر المتخصصة

4759

4759.01 - Retail sale of household furniture - بيع األثاث المنزلي بالتجزئة 4759.01

4759.02 - Retail sale of articles for lighting - بيع أدوات اإلضاءة بالتجزئة 4759.02

4759.03 - Retail sale of household utensils and cutlery, crockery, 
glassware, china and pottery - بيع األواني المنزلية وأدوات المائدة والخزفيات واألواني الزجاجية والصيني 

واألواني الفخارية بالتجزئة

4759.03

4759.04 - Retail sale of wooden, cork and wickerwork goods - بيع السلع الخشبية والمصنوعة من الفّلين والخوص بالتجزئة 4759.04

4759.05 - Retail sale of household appliances - بيع األجهزة المنزلية بالتجزئة 4759.05

4759.06 - Retail sale of musical instruments and scores - بيع األدوات الموسيقية والمّدونات الموسيقية بالتجزئة 4759.06

4759.07 - Retail sale of security systems, such as locking devices, safes, 
and vaults, without installation or maintenance services - بيع أجهزة األمان بالتجزئة، مثل األقفال والخزائن، دون تركيب أو خدمات صيانة 4759.07

4759.08 - Retail sale of household articles and equipment n.e.c. - البيع بالتجزئة لألدوات والمعدات المنزلية، غير المصنفة في موضع آخر 4759.08

476 Retail sale of cultural and recreation goods in specialized stores بيع المواد الثقافية والترفيهية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 476

4762 Retail Sale of Music and Video Recordings in Specialized Stores بيع التسجيالت الموسيقية وتسجيالت الفيديو بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 4762

4762.01 - Retail sale of musical records, audio tapes, compact discs and 
cassettes - بيع األسطوانات والشرائط واألقراص والكاسيتات الموسيقية بالتجزئة 4762.01

4762.02 - Retail sale of video tapes and DVDs - بيع شرائط الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية بالتجزئة 4762.02

4762.03 - Retail sale of blank tapes and discs - بيع الشرائط واألقراص غير المّسجلة بالتجزئة 4762.03

4763 Retail Sale of Sporting Equipment in Specialized Stores بيع األدوات الرياضية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 4763

4763.01 - Retail sale of sports goods, fishing gear, camping goods, boats 
and bicycles - البيع بالتجزئة لألدوات الرياضية وأدوات الصيد وأدوات المخّيمات والزوارق 

والّدراجات

4763.01

4764 Retail Sale of Games and Toys in Specialized Stores بيع األلعاب واّللعب بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 4764

4764.01 - Retail sale of games and toys, made of all materials - بيع األلعاب والُلعب بالتجزئة، أيا كانت المادة المصنوعة منها 4764.01

477 Retail sale of other goods in specialized stores بيع السلع األخرى بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 477

4771 Retail Sale of Clothing, Footwear and Leather Articles in 
Specialized Stores بيع الملبوسات واألحذية واألصناف الجلدية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 4771

4771.01 - Retail sale of articles of clothing - بيع أصناف معينة من الملبوسات بالتجزئة 4771.01

4771.02 - Retail sale of articles of fur - بيع أصناف معينة من الفراء بالتجزئة 4771.02

4771.03 - Retail sale of clothing accessories such as gloves, ties, braces 
etc. - بيع ملحقات الملبوسات بالتجزئة، مثل القفازات وأربطة العنق وحماالت 

السراويل وما إليها

4771.03

4771.04 - Retail sale of umbrellas - بيع المظالت بالتجزئة 4771.04

4771.05 - Retail sale of footwear - بيع األحذية بالتجزئة 4771.05

4771.06 - Retail sale of leather goods - بيع المنتجات الجلدية بالتجزئة 4771.06

4771.07 - Retail sale of travel accessories of leather and leather 
substitutes - بيع مستلزمات السفر من الجلود وبدائل الجلود بالتجزئة 4771.07

4772 Retail Sale of Pharmaceutical and Medical Goods, Cosmetic and 
Toilet Articles in Specialized Stores بيع المنتجات الصيدالنية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة 

في متاجر متخصصة

4772

4772.01 - Retail sale of pharmaceuticals - بيع المواد الصيدالنية بالتجزئة 4772.01

4772.02 - Retail sale of medical and orthopedic goods - بيع السلع الطبية والتعويضية بالتجزئة 4772.02

4772.03 - Retail sale of perfumery and cosmetic articles - بيع العطور ومستحضرات التجميل بالتجزئة 4772.03

4773 Other Retail Sale of New Goods in Specialized Stores بيع البضائع الجديدة األخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة 4773

4773.01 - Retail sale of photographic, optical and precision equipment - بيع المعدات الفوتوغرافية والبصرية والمعدات الدقيقة بالتجزئة 4773.01

4773.02 - Activities of opticians - أنشطة المتخصصين في مجال البصريات 4773.02

4773.03 - Retail sale of watches, clocks and jewellery - بيع الساعات بأنواعها والمجوهرات بالتجزئة 4773.03

Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم
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4773.04 - Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilizers and pet food - بيع الزهور والنباتات والبذور واألسمدة وأغذية الحيوانات األليفة بالتجزئة 4773.04

4773.05 - Retail sale of souvenirs and craftwork - بيع الهدايا التذكارية ومنتجات الحرف اليدوية بالتجزئة 4773.05

4773.06 - Activities of commercial art galleries - أنشطة المعارض الفنية التجارية 4773.06

4773.07 - Retail sale of household fuel oil, bottled gas, coal and fuel wood - بيع زيت الوقود والغاز المعبأ في أسطوانات والفحم وخشب الوقود بالتجزئة 

للمنازل

4773.07

4773.08 - Retail sale of cleaning materials - بيع أدوات التنظيف بالتجزئة 4773.08

4773.09 - Retail sale of stamps and coins - بيع طوابع البريد والعمالت بالتجزئة 4773.09

4773.10 - Retail sale of non-food products n.e.c. - بيع المنتجات غير الغذائية غير المصنفة موضع آخر بالتجزئة 4773.10

4773.11 Retail Environment Protection Equipment Trading تجارة معدات حماية البيئة بالتجزئة 4773.11

4773.12 Retail Plant Equipment & Spare Parts Trading تجارة معدات مصانع التجزئة وقطع غيارها 4773.12

4773.13 Automatic Gates & Barriers & Components Trading تجارة البوابات والحواجز اآللية ومكوناتها 4773.13

4773.14 Magnetic Technology Equipment Trading تجارة أجهزة التقنية المغناطيسية 4773.14

4773.15 Lifts, Escalators & Spare Parts Trading تجارة المصاعد والساللم المتحركة وقطع غيارها 4773.15

4773.16 Solar Energy Systems & Components Trading تجارة معدات واجهزة الطاقة الشمسية ولوازمها 4773.16

4773.17 Pest Control Equipment Trading تجارة معدات مكافحة الحشرات والحيوانات 4773.17

4773.18 Insecticides Trading تجارة مبيدات اآلفات المنزلية 4773.18

4773.19 Retail Environment Protection Equipment Trading تجارة معدات حماية البيئة بالتجزئة 4773.12

4773.20 Retail Plant Equipment & Spare Parts Trading تجارة معدات مصانع التجزئة وقطع غيارها 4773.13

4773.21 Veterinary Equipment & Instruments Trading تجارة اجهزة البيطرة وادواتها 4773.14

4774 Retail Sale of Second-Hand Goods بيع البضائع المستعملة بالتجزئة 4774

4774.01 - Retail sale of second-hand books - بيع الكتب المستعملة بالتجزئة 4774.01

4774.02 - Retail sale of other second-hand goods - بيع السلع األخرى المستعملة بالتجزئة 4774.02

4774.03 - Retail sale of antiques - بيع التحف القديمة بالتجزئة 4774.03

4774.04 - Activities of auctioning houses (retail) - أنشطة بيوت المزادات (بالتجزئة) 4774.04

478 Retail sale via stalls and markets البيع بالتجزئة في األكشاك واألسواق 478

4781 Retail Sale Via Stalls and Markets of Food and Beverages بيع األغذية والمشروبات بالتجزئة في األكشاك واألسواق 4781

4781.01 - Retail sale of food and beverages via stalls or markets - بيع األغذية والمشروبات في األكشاك واألسواق بالتجزئة 4781.01

4782 Retail Sale Via Stalls and Markets of Textiles, Clothing and 
Footwear بيع المنسوجات والملبوسات واألحذية بالتجزئة في األكشاك واألسواق 4782

4782.01 - Retail sale of textiles, clothing and footwear via stalls or markets - بيع المنسوجات والملبوسات واألحذية بالتجزئة في األكشاك واألسواق 4782.01

4789 Retail Sale Via Stalls and Markets of Other Goods بيع السلع األخرى بالتجزئة في األكشاك واألسواق 4789

4789.01 - Retail sale of other goods via stalls or markets, such as:
 • Carpets and rugs
 • Books
 • Games and toys
 • Household appliances and consumer electronics
 • Music and video recordings

- بيع السلع األخرى بالتجزئة في األكشاك واألسواق، مثل: 

• الُبسط والسجاد

• الكتب

• األلعاب واّللعب

• األجهزة المنزلية واألجهزة اإللكترونية االستهالكية

• التسجيالت الموسيقية وتسجيالت الفيديو

4789.01

479 4799 Other Retail Sale Not in Stores, Stalls Or Markets أنواع البيع بالتجزئة األخرى خارج المتاجر واألكشاك واألسواق 4799

4799.01 - Retail sale of any kind of product:
 • By direct sales or door-to-door sales persons
 • Through vending machines etc.

- بيع أي نوع من المنتجات بالتجزئة: 

• بالبيع المباشر أو عن طريق البائعين الجوالين

• من خالل ماكينات البيع وما إليها

4799.01

4799.02 - Direct selling of fuel (heating oil, fire wood etc.), delivered 
directly to the customers premises - البيع المباشر للوقود (زيت التدفئة وخشب الوقود وما إليهما) ، وتوصيله 

مباشرة إلى أماكن الزبائن

4799.02

4799.03 - Activities of non-store auctions (retail) - أنشطة المزادات في غير المتاجر (بالتجزئة) 4799.03

4799.04 - Retail sale by (non-store) commission agents - البيع بالتجزئة عن طريق عمالء بالعمولة (في غير المتاجر) 4799.04

Division 24 Manufacture of basic metals تصنيع المعادن االساسية القسم 24

  242 2420   Manufacture of Basic Precious and Other Non-Ferrous Metals تصنيع المعادن األساسية الثمينة وغيرها من المعادن غير الحديدية 2420 242  

    2420.01 ——production of basic precious metals: production and refining 
of unwrought or wrought precious metals: gold, silver, platinum 
etc. from ore and scrap

 إنتاج المعادن الثمينة األساسية: إنتاج وتكرير المعادن النفيسة غير المقلدة: 

الذهب والفضة والبالتين وما إلى ذلك من الركاز والخردة

2420.01    

Services, Consultancy and Manufacturing
Section C: Manufacturing

Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم
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    2420.02 ——production of precious metal alloys 2420.02 إنتاج سبائك المعادن الثمينة    

    2420.03 ——production of precious metal semi-products 2420.03 إنتاج منتجات شبه معدنية نفيسة    

    2420.04 ——production of silver rolled onto base metals 2420.04 إنتاج الفضة المدرفلة على المعادن األساسية    

    2420.05 ——production of gold rolled onto base metals or silver 2420.05 إنتاج الذهب المدرفل على المعادن األساسية أو الفضة    

    2420.06 ——production of platinum and platinum group metals rolled onto 
gold, silver or base metals 2420.06 إنتاج معادن مجموعة البالتين المطلية بالذهب أو الفضة أو المعادن األساسية    

    2420.07 ——production of aluminium from alumina 2420.07 إنتاج األلومنيوم من األلومينا    

    2420.08 ——production of aluminium from electrolytic refining of 
aluminium waste and scrap 2420.08 إنتاج األلومنيوم من تكرير النفايات والنفايات المصنوعة من األلمنيوم بالكهرباء    

    2420.09 ——production of aluminium alloys 2420.09 إنتاج سبائك األلومنيوم    

    2420.10 ——semi-manufacturing of aluminium شبه تصنيع األلومنيوم 2420.1    

    2420.11 ——production of lead, zinc and tin from ores 2420.11 إنتاج الرصاص والزنك والقصدير من الركازات    

    2420.12 ——production of lead, zinc and tin from electrolytic refining of 
lead, zinc and tin waste and scrap إنتاج الرصاص والزنك والقصدير من تكرير الرصاص والزنك والقصدير والنفايات 2420.12    

    2420.13 ——production of lead, zinc and tin alloys 2420.13 إنتاج سبائك الرصاص والزنك والقصدير    

    2420.14 ——semi-manufacturing of lead, zinc and tin شبه تصنيع الرصاص والزنك والقصدير 2420.14    

    2420.15 ——production of copper from ores إنتاج النحاس من الركازات 2420.15    

    2420.16 ——production of copper from electrolytic refining of copper 
waste and scrap 2420.16 إنتاج النحاس من التكرير الكهربائي لنفايات النحاس والخردة    

    2420.17 ——production of copper alloys 2420.17 إنتاج سبائك النحاس    

    2420.18 ——manufacture of fuse wire or strip 2420.18 تصنيع أسالك الصمامات    

    2420.19 ——semi-manufacturing of copper 2420.19  شبه تصنيع النحاس    

    2420.22 ——production of alloys of chrome, manganese, nickel etc. 2420.22 إنتاج سبائك الكروم والمنغنيز والنيكل وما إلى ذلك.    

    2420.23 ——semi-manufacturing of chrome, manganese, nickel etc. 2420.23 شبه تصنيع الكروم والمنغنيز والنيكل وما إلى ذلك.    

    2420.31 ——manufacture of precious metal foil laminates تصنيع رقائق المعادن الثمينة 2420.31    

Division 32 Other manufacturing الصناعات التحويلية األخرى القسم 32

  321     Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles
This group includes the manufacture of jewellery and imitation 
jewellery articles.

صنع المجوهرات والحلي والسلع ذات الصلة

تشمل هذه المجموعة صناعة الحلي والمجوهرات المقلدة.

321  

    3211 Manufacture of Jewellery and Related Articles صنع المجوهرات واألصناف ذات الصلة 3211    

    3211.01 —production of worked pearls إنتاج اللؤلؤ المصنع 3211.01    

    3211.02 —production of precious and semi-precious stones in the worked 
state, including the working of industrial quality stones and 
synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones

إنتاج األحجار الكريمة وشبه الكريمة في حالة العمل ، بما في ذلك األحجار ذات 

الجودة الصناعية واألحجار الكريمة أو شبه الكريمة االصطناعية أو المعاد بناؤها

3211.02    

    3211.03 —working of diamonds عمل الماس 3211.03    

    3211.04 —manufacture of jewellery of precious metal or of base metals 
clad with precious metals, or precious or semi-precious stones, or 
of combinations of precious metal and precious or semi-precious 
stones or of other materials

تصنيع مجوهرات من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بمعادن ثمينة أو 

أحجار كريمة أو شبه كريمة أو من تركيبات من معادن ثمينة وأحجار كريمة أو شبه 

كريمة أو من مواد أخرى

3211.04    

    3211.05 —manufacture of goldsmiths’ articles of precious metals or of 
base metals clad with precious metals: dinnerware, flatware, 
hollowware, toilet articles, office or desk articles, articles for 
religious use etc.

تصنيع أصناف الصاغة من معادن ثمينة أو من معادن عادية مغطاة بمعادن 

ثمينة: أواني الطعام ، أواني المائدة ، أو األواني المجوفة ، أو أدوات الحمام ، 

أو أدوات المكتب أو المكتب ، أو األغراض الدينية ، إلخ.

3211.05    

    3211.06 —manufacture of technical or laboratory articles of precious 
metal (except instruments and parts thereof): crucibles, spatulas, 
electroplating anodes etc.

تصنيع سلع تقنية أو معملية من معادن ثمينة (باستثناء األدوات وأجزائها): 

البوتقات ، والمالعق ، واألنودات المطلية بالكهرباء ، إلخ.

3211.06    

    3211.07 —manufacture of precious metal watch bands, wristbands, watch 
straps and cigarette cases ُمصنِّع ألحزمة الساعات المعدنية الثمينة ، وأساور المعصم ، وأشرطة الساعات 

، وعلب السجائر

3211.07    

    3211.08 —manufacture of coins, including coins for use as legal tender, 
whether or not of precious metal تصنيع العمالت المعدنية ، بما في ذلك العمالت المعدنية الستخدامها كعملة 

قانونية ، سواء كانت من معادن ثمينة أم ال

3211.08    

    3211.09 —engraving of personal precious and non-precious metal 
products نقش المنتجات المعدنية الثمينة وغير الثمينة الشخصية 3211.09    

    3212   Manufacture of Imitation Jewellery and Related Articles صنع المجوهرات المقلدة واألصناف ذات الصلة 3212    
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      3212.01 —manufacture of costume or imitation jewellery: rings, bracelets, 
necklaces, and similar articles of jewellery made from base 
metals plated with precious metals, jewellery containing imitation 
stones such as imitation gemstones, imitation diamonds, and 
similar

صناعة المجوهرات المقلدة أو المقلدة: الخواتم واألساور والقالئد وأصناف 

المجوهرات المماثلة المصنوعة من معادن عادية مطلية بالمعادن الثمينة 

والمجوهرات

3212.01    

      3212.02 —manufacture of metal watch bands (except precious metal) تصنيع أحزمة الساعات المعدنية (باستثناء المعادن الثمينة) 3212.02    

Division 33 Repair and installation of machinery and equipment إصالح وتركيب اآلالت والمعدات القسم 33

331 3315 Repair of Transport Equipment, Except Motor Vehicles إصالح معدات النقل ، باستثناء المركبات ذات المحركات 3315 331

This class includes the repair and maintenance of transport 
equipment of division 30,
except motorcycles and bicycles. However, the factory rebuilding 
or overhaul of ships,
locomotives, railroad cars and aircraft is classified in division 30

 

تشمل هذه الفئة إصالح وصيانة معدات النقل للقسم 30 ،

باستثناء الدراجات النارية والدراجات. ومع ذلك ، فإن المصنع يعيد بناء أو إصالح 

السفن ،

القاطرات وعربات السكك الحديدية والطائرات مصنفة في القسم 30
3315.01 —repair and routine maintenance of ships اإلصالح والصيانة الدورية للسفن 3315.01

3315.02 —repair and maintenance of pleasure boats إصالح وصيانة قوارب النزهة 3315.02

3315.03 —repair and maintenance of locomotives and railroad cars 
(except factory rebuilding or factory conversion) إصالح وصيانة القاطرات وعربات السكك الحديدية (باستثناء إعادة بناء المصنع 

أو تحويل المصنع)

3315.03

3315.04 —repair and maintenance of aircraft (except factory conversion, 
factory overhaul, factory rebuilding) إصالح وصيانة الطائرات (باستثناء تحويل المصنع ، إصالح المصنع ، إعادة بناء 

المصنع)

3315.04

3315.05 —repair and maintenance of aircraft engines إصالح وصيانة محركات الطائرات 3315.05

3315.06 —repair of animal drawn buggies and wagons إصالح العربات التي تجرها الحيوانات والعربات 3315.06

Division 41 Construction البناء القسم 41

  410 4100 Construction of Buildings تشييد المباني 4100 410  

   

This class includes the construction of complete residential or 
non-residential buildings,
on own account for sale or on a fee or contract basis. Outsourcing 
parts or even the whole
construction process is possible. If only specialized parts of the 
construction process are
carried out, the activity is classified in division 43

 

تشمل هذه الفئة تشييد مباٍن سكنية أو غير سكنية كاملة ،

على الحساب الخاص للبيع أو على أساس رسوم أو عقد. أجزاء االستعانة 

بمصادر خارجية أو حتى كله

عملية البناء ممكنة. إذا كانت األجزاء المتخصصة فقط من عملية البناء هي

المنفذة ، تم تصنيف النشاط في القسم 43

   

    4100.02 —construction of all types of non-residential buildings: buildings 
for industrial production, e.g. factories, workshops, assembly 
plants etc. hospitals, schools, office buildings, hotels, stores, 
shopping malls, restaurants, airport buildings, indoor sports 
facilities, parking garages, including underground parking 
garages, warehouses, religious buildings

بناء جميع أنواع المباني غير السكنية: مباني لإلنتاج الصناعي ، على سبيل المثال 

المصانع والورش ومصانع التجميع وما إلى ذلك المستشفيات والمدارس 

ومباني المكاتب والفنادق والمتاجر ومراكز التسوق والمطاعم ومباني 

المطارات والمرافق الرياضية الداخلية ومرائب وقوف السيارات ، بما في ذلك 

مرائب وقوف السيارات تحت األرض والمستودعات والمباني الدينية

4100.02    

    4100.03 —assembly and erection of prefabricated constructions on the site تجميع وتشييد المباني الجاهزة في الموقع 4100.03    

    4100.04 —remodeling or renovating existing residential structures إعادة بناء أو تجديد المباني السكنية القائمة 4100.04    

Division 43 Specialized construction activities أنشطة البناء المتخصصة القسم 43

431 4312 Site Preparation إعداد الموقع 4312

This class includes the preparation of sites for subsequent 
construction activities.  

يشمل هذا الفصل إعداد المواقع ألنشطة البناء الالحقة .
4312.01 —clearing of building sites تطهير مواقع البناء 4312.01

4312.04 —site preparation for mining overburden removal and other 
development and preparation of mineral properties and sites, 
except oil and gas sites

إعداد الموقع إلزالة أعباء التعدين وغيرها من أعمال التطوير والتحضير للمواقع 

والمواقع المعدنية ، باستثناء مواقع النفط والغاز

4312.04

433 4330 Building Completion and Finishing استكمال المباني وتشطيبها 4330 433

4330.01 —application in buildings or other construction projects of interior 
and exterior plaster or stucco, including related lathing materials التطبيق في المباني أو مشاريع البناء األخرى من الجص أو الجص الداخلي 

والخارجي ، بما في ذلك مواد الخراطة ذات الصلة

4330.01

4330.02 —installation of doors (except automated and revolving), 
windows, door and window frames, of wood or other materials تركيب األبواب (ماعدا اآللية والدوارة) والنوافذ وإطارات األبواب والنوافذ من 

الخشب أو المواد األخرى

4330.02

Section F: Construction

Section F: Construction

Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم



Standard

4330.03 —installation of fitted kitchens, staircases, shop fittings and the 
like تركيب المطابخ المجهزة والساللم وتجهيزات المحالت وما شابه ذلك 4330.03

4330.04 —installation of furniture تركيب االثاث 4330.04

4330.05 —interior completion such as ceilings, wooden wall coverings, 
movable partitions, etc. التشطيب الداخلي مثل األسقف وأغطية الجدران الخشبية والقواطع المتحركة 

وما إلى ذلك.

4330.05

4330.06 —laying, tiling, hanging or fitting in buildings or other construction 
projects of ceramic, concrete or cut stone wall or floor tiles, 
ceramic stove fitting parquet and other wooden floor coverings 
carpets and linoleum floor coverings, including of rubber or plastic 
terrazzo, marble, granite or slate floor or wall coverings and 
wallpaper

وضع أو تبليط أو تعليق أو تركيب في المباني أو غيرها من مشاريع البناء من 

السيراميك أو الخرسانة أو الجدران الحجرية أو بالط األرضيات ، والباركيه 

المناسب لمواقد السيراميك وأغطية األرضيات الخشبية األخرى ، والسجاد 

وأغطية األرضيات المشمع ، بما في ذلك من المطاط أو البالستيك التيرازو 

والرخام والجرانيت أو األرضيات الصخرية أو أغطية الجدران وورق الحائط

4330.06

4330.07 —interior and exterior painting of buildings الطالء الداخلي والخارجي للمباني 4330.07

4330.08 —painting of civil engineering structures دهان هياكل الهندسة المدنية 4330.08

4330.09 —installation of glass, mirrors, etc. تركيب الزجاج والمرايا وما إلى ذلك. 4330.09

4330.10 —cleaning of new buildings after construction تنظيف المباني الجديدة بعد التشييد 4330.10

4330.11 —other building completion work n.e.c. أعمال استكمال بناء أخرى غير مذكورة. 4330.11

4330.12 —interior installation of shops, mobile homes, boats etc التشطيب الداخلي للمحالت التجارية والمنازل المتنقلة والقوارب وغيرها 4330.12

Division 49 Land transport and transport via pipelines

492 4922 Other Passenger Land Transport النقل البري للركاب اآلخرين 4922

4922.01 —other passenger road transport: scheduled long-distance bus 
services, charters, excursions and other occasional coach 
services, taxi operation and airport shuttles

النقل البري للركاب اآلخرين: خدمات الحافالت الطويلة المجدولة ، المواثيق ، 

الرحالت وغيرها من خدمات الحافالت العرضية ، تشغيل سيارات األجرة 

وحافالت المطار

4922.01

4922.02 —operation of telfers (téléphériques), funiculars, ski and cable lifts 
if not part of urban or suburban transit systems تشغيل عربات األسالك الهوائية (التلفريك) والسكك الحديدية المعلقة ومصاعد 

التزلج على الجليد إذا لم تكن جزًءا من أنظمة النقل في المدن أو الضواحي

4922.02

4922.03 —other renting of private cars with driver تأجير سيارات خاصة مع سائق 4922.03

4922.04 —operation of school buses and buses for transport of employees تشغيل الحافالت المدرسية والحافالت لنقل العاملين 4922.04

4923 Freight Transport By Road نقل البضائع براً  4923

4923.01 —all freight transport operations by road: logging haulage, stock 
haulage, refrigerated haulage, heavy haulage, bulk haulage, 
including haulage in tanker trucks, haulage of automobiles, 
transport of waste and waste materials, without collection or 
disposal

جميع عمليات نقل البضائع عن طريق البر: قطع األشجار ، ونقل المخزون ، 

والنقل المبرد ، والنقل الثقيل ، ونقل البضائع السائبة ، بما في ذلك النقل في 

شاحنات الصهريج ، ونقل السيارات ، ونقل النفايات والمواد النفايات ، دون 

جمعها أو التخلص منها

4923.01

4923.02 —furniture removal إزالة األثاث 4923.02

4923.03 —renting of trucks with driver تأجير شاحنات بسائق 4923.03

4923.04 —freight transport by man or animal-drawn vehicles نقل البضائع بواسطة اإلنسان أو المركبات التي تجرها الحيوانات 4923.04

493 4930 Transport Via Pipeline النقل عبر خط األنابيب 4930 493

4930.01 ——transport of gases, liquids, water, slurry and other 
commodities via pipelines 4930.01 نقل الغازات والسوائل والمياه والمطأة وغيرها من السلع عبر خطوط األنابيب

4930.02 ——operation of pump stations 4930.02 تشغيل محطات الضخ

Division 52 Warehousing and support activities for transportation أنشطة التخزين والدعم للنقل القسم 52

521 5210 Warehousing and Storage التخزين  رالمستودعات 5210 521

5210.01  operation of storage and warehouse facilities for all kind of 
goods: operation of grain silos, general merchandise warehouses, 
refrigerated warehouses, storage tanks etc.

تشغيل مرافق التخزين والمخازن لجميع أنواع البضائع: تشغيل صوامع الحبوب ، 

ومستودعات البضائع العامة ، والمستودعات المبردة ، وخزانات التخزين ، إلخ.

5210.01

    5210.02 storage of goods in foreign trade zones تخزين البضائع في مناطق التجارة الخارجية 5210.02      

522 Support activities for transportation
This group includes activities supporting the transport of 
passengers or freight, such as
operation of parts of the transport infrastructure or activities 
related to handling freight
immediately before or after transport or between transport 
segments. The operation and
maintenance of all transport facilities is included.

أنشطة الدعم للنقل

تشمل هذه المجموعة األنشطة الداعمة لنقل الركاب أو البضائع ، مثل

تشغيل أجزاء من البنية التحتية للنقل أو األنشطة المتعلقة بمناولة الشحن

مباشرة قبل أو بعد النقل أو بين قطاعات النقل. العملية و

يتم تضمين صيانة جميع مرافق النقل .

522

Section H: Transportation and storage

Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم



Standard

5221 Service Activities incidental To Land Transportation أنشطة الخدمة العرضية للنقل البري 5221

5221.01 — activities related to land transport of passengers, animals or 
freight: operation of terminal facilities such as railway stations, 
bus stations, stations for the handling of goods operation of 
railroad infrastructure, operation of roads, bridges, tunnels, car 
parks or garages, bicycle parkings

األنشطة المتعلقة بالنقل البري للركاب أو الحيوانات أو الشحن: تشغيل 

المرافق الطرفية مثل محطات السكك الحديدية ومحطات الحافالت ومحطات 

مناولة البضائع وتشغيل البنية التحتية للسكك الحديدية وتشغيل الطرق 

والجسور واألنفاق ومواقف السيارات أو المرائب ومواقف الدراجات

5221.01

5221.02 —switching and shunting التبديل والتحويل 5221.02

5221.03 —towing and roadside assistance القطر والمساعدة على الطريق 5221.03

5221.04 —liquefaction of gas for transportation purposes تسييل الغاز ألغراض النقل 5221.04

5224 Cargo Handling مناولة البضائع 5224

5224.01 ——loading and unloading of goods or passengers’ luggage 
irrespective of the mode of transport used for transportation  تحميل وتفريغ البضائع أو أمتعة الركاب بغض النظر عن طريقة النقل 

المستخدمة في النقل

5224.01

5224.02 ——stevedoring عمالة تحميل وتفريغ الشحن 5224.02

5224.03 ——loading and unloading of freight railway cars 5224.03 تحميل وتفريغ عربات السكك الحديدية للشحن

5229 Other Transportation Support Activities أنشطة أخرى لدعم النقل 5229

5229.01 ——forwarding of freight إرسال البضائع 5229.01

5229.02 ——arranging or organizing of transport operations by rail, road, 
sea or air 5229.02 ترتيب أو تنظيم عمليات النقل بالسكك الحديدية أو البر أو البحر أو الجو

5229.03 ——organization of group and individual consignments (including 
pickup and delivery of goods and grouping of consignments)  تنظيم الشحنات الجماعية والفردية (بما في ذلك استالم وتسليم البضائع 

وتجميع الشحنات)

5229.03

5229.04 ——logistics activities, i.e. planning, designing and supporting 
operations of transportation, warehousing and distribution  األنشطة اللوجستية، أي تخطيط وتصميم ودعم عمليات النقل والتخزين 

والتوزيع

5229.04

5229.07 ——activities of sea-freight forwarders and air-cargo agents 5229.07 أنشطة وكالء الشحن البحري ووكالء الشحن الجوي

5229.08 ——brokerage for ship and aircraft space الوساطة في مجال السفن والطائرات 5229.08

5229.09 ——goods-handling operations, e.g. temporary crating for the sole 
purpose of protecting the goods during transit, uncrating, 
sampling, weighing of goods

عمليات مناولة البضائع، مثل التعبئة المؤقتة في صناديق لغرض حماية 

البضاعة أثناء النقل، وتفريغ البضاعة من الصناديق وفرزها ووزنها

5229.09

Division 53 Postal and courier activities نشاطات الشحن والبريد القسم 53

532 5320 Courier Activities أنشطة البريد السريع 5320 532

This class includes courier activities not operating under a 
universal service obligation.

 

وتشمل هذه الفئة أنشطة البريد السريع التي ال تعمل بموجب التزام بالخدمة 

الشاملة.
5320.01 ——pickup, sorting, transport and delivery (domestic or 

international) of letter-post and
(mail-type) parcels and packages by firms not operating under a 
universal service obligation.
One or more modes of transport may be involved and the activity 
may be carried
out with either self-owned (private) transport or via public transport.

االستالم والفرز والنقل والتسليم (المحلي أو الدولي) من الرسائل البريدية و

(1) الطرود والطرود (من نوع البريد) التي تقوم بها شركات ال تعمل بموجب 

التزام شامل بالخدمة.

قد يكون من خالل وسائل النقل، ويمكن تنفيذ النشاط

 إما عبر وسائل النقل (الخاصة) المملوكة ذاتيا أو عن طريق وسائل النقل العام.

5320.01

5320.02 ——distribution and delivery of mail and parcels 5320.02 توزيع وتسليم البريد والطرود

5320.03 ——home delivery services خدمات التوصيل إلى المنازل 5320.03

Division 55 Accommodation and food service activities أنشطة خدمات اإلقامة والطعام القسم 55

552 5520 Camping Grounds, Recreational Vehicle Parks and Trailer Parks مناطق التخييم ، مواقف السيارات الترفيهية ، حدائق المقطورات 5520 552

5520.01 —provision of accommodation in campgrounds, trailer parks, 
recreational camps and fishing and hunting camps for short stay 
visitors

توفير اإلقامة في المخيمات ومنتزهات المقطورات والمعسكرات الترفيهية 

ومعسكرات الصيد والصيد للزوار المقيمين لفترة قصيرة

5520.01

5520.02 —provision of space and facilities for recreational vehicles توفير مساحة ومرافق للمركبات الترفيهية 5520.02

5520.03 —protective shelters or plain bivouac facilities for placing tents 
and/or sleeping bags مآوى أو مرافق إقامة مؤقتة لوضع الخيام و / أو أكياس النوم 5520.03

Division 56 Food 
and 

beverage 
service 

activities

أنشطة خدمات المأكوالت والمشروبات القسم 56

561 5610 Restaurants and Mobile Food Service Activitiesfood and 
Beverage Service Activities المطاعم و أنشطة خدمة الطعام المتنقلة وأنشطة خدمة المشروبات 5610 561

Section I: Accommodation and food service activities

Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم



Standard

This class includes the provision of food services to customers, 
whether they are served
while seated or serve themselves from a display of items, whether 
they eat the prepared
meals on the premises, take them out or have them delivered. 
This includes the preparation
and serving of meals for immediate consumption from motorized 
vehicles or nonmotorized
carts.

يشمل هذا الفرع تقديم خدمات الطعام للمستهلكين سواء وهم جالسون أو 

كانوا يقومون بخدمة أنفسهم من األصناف المعروضة ، وسواء كانوا يأكلون 

الوجبات المعدة في نفس المكان أو يأخذونها معهم أو يطلبون توصيلها إليهم ، 

ويشمل ذلك تحضير الوجبات وتقديمها لالستهالك المباشر ممن العربات ذات 

المحركات أو غير ذات المحركات 

5610.01 ——restaurants 5610.01 مطاعم

5610.02 ——cafeterias الكافتيريات 5610.02

5610.03 ——fast-food restaurants مطاعم الوجبات السريعة 5610.03

5610.04 ——pizza delivery توصيل البيتزا 5610.04

5610.05 ——take-out eating places أماكن تناول الطعام 5610.05

5610.06 ——ice cream truck vendors عربات بيع اآليس كريم 5610.06

5610.07 ——mobile food carts عربات الطعام المتنقلة 5610.07

5610.08 ——food preparation in market stalls 5610.08 إعداد الطعام في أكشاك السوق

5610.09 ——restaurant and bar activities connected to transportation, 
when carried out by separate units 5610.09 أنشطة المطاعم والبارات المتصلة بالنقل، عندما تنفذها وحدات منفصلة

562 5621 Event Catering تقديم وجبات الطعام في المناسبات  5621 562

This class includes the provision of food services based on 
contractual arrangements with
the customer, at the location specified by the customer, for a 
specific event.

 

وتشمل هذه الفئة توفير الخدمات الغذائية على أساس ترتيبات تعاقدية مع

العميل، في الموقع المحدد من قبل العميل، لحدث معين.
  563 5630 Restaurants and mobile food service activities أنشطة المطاعم وخدمات الطعام المتنقلة 5630 563  

   

This class includes the provision of food services to customers, 
whether they are served
while seated or serve themselves from a display of items, whether 
they eat the prepared
meals on the premises, take them out or have them delivered. 
This includes the preparation and serving of meals for immediate 
consumption from motorized vehicles or nonmotorized carts.

 

تشمل هذه الفئة توفير الخدمات الغذائية للعمالء ، سواء تم تقديمها لهم

أثناء الجلوس أو تقديم أنفسهم من خالل عرض العناصر ، سواء كانوا يأكلون 

المعدة

وجبات الطعام في المبنى أو إخراجها أو توصيلها. ويشمل ذلك إعداد وتقديم 

الوجبات لالستهالك الفوري من المركبات اآللية أو العربات غير المزودة 

بمحركات .

   

    5630.01 —restaurants مطاعم 5630.01    

    5630.02 —cafeterias كافيتريات 5630.02    

    5630.03 —fast-food restaurants مطاعم الوجبات السريعة 5630.03    

    5630.04 —pizza delivery توصيل البيتزا 5630.04    

    5630.05 —take-out eating places أماكن تناول الطعام في الخارج 5630.05    

    5630.06 —ice cream truck vendors بائعو الشاحنات الكريمة 5630.06    

    5630.07 —mobile food carts عربات طعام متنقلة 5630.07    

    5630.08 —food preparation in market stalls إعداد الطعام في أكشاك السوق 5630.08    

    5630.09 —restaurant and bar activities connected to transportation, when 
carried out by separate units أنشطة المطاعم والحانات المتصلة بالمواصالت ، عندما تقوم بها وحدات 

منفصلة

5630.09    

5630.10 —mobile beverage vendors بائعو المشروبات المتنقلون 5630.03

Division 64 642 Financial service activities, except insurance and pension funding أنشطة الخدمات المالية، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق المعاشات القسم 64

6420 Activities of holding companies أنشطة الشركات القابضة 6420 642

6420.01 - Is class includes the activities of holding companies, i.e. units 
that hold the assets (owning controlling-levels of equity) of a 
group of subsidiary corporations and whose principal activity is 
owning the group. the holding companies in this class do not 
provide any other service to the businesses in which the equity is 
held, i.e. they do not administer or manage other units.

 يشمل هذا الفرع أنشطة الشركات القابضة، أي الوحدات التي تستحوذ على -

 ،أصول (امتالك حصة مهيمنة من رأس المال) لمجموعة من الشركات التابعة

 ويكون نشاطها الرئيسي هو ملكية تلك المجموعة. والشركات القابضة من هذا

 ،الفرع ال تقّدم أي خدمات أخرى إلى دوائر األعمال التي تحتفظ فيها بحصة مالية

.أي أنها ال تدير الوحدات األخرى

6420.01

Division 65 insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory 
social security تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية باستثناء الضمان 

االجتماعي اإللزامي

القسم 65

Section K: Financial and insurance activities

Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم



Standard

  651     insurance التأمين 651  

    6511   Life insurance التأمين على الحياة 6511    

      6511.01 - Underwriting annuities and life insurance policies, disability 
income insurance policies, and accidental death and 
dismemberment insurance policies (with or without a substantial 
savings element).

- ضمان المستحقات السنوية وبوالص التأمين على الحياة، وبوالص تأمين 

الدخل عند العجز، وبوالص التأمين ضد الموت في حادث أو فقد وظائف أحد 

األعضاء (مع عنصر ّادخاري كبير أو بدونه)

6511.01    

    6512   Non-life insurance التأمين، بخالف التأمين على الحياة 6512    

      6512.01 - Provision of insurance services other than life insurance:
 • Accident and fire insurance
 • Health insurance
 • Travel insurance
 • Property insurance
 • Motor, marine, aviation and transport insurance
 • Pecuniary loss and liability insurance

- تقديم خدمات التأمين غير التأمين على الحياة:

• تأمين الحوادث والحريق

• التأمين الصحي

• تأمين السفر

• تأمين الممتلكات

• التأمين على السيارات والتأمين البحري وتأمين الطائرات والنقل

• التأمين ضد الخسائر المالية وتأمين الديون

6512.01    

  652 6520   Reinsurance إعادة التأمين 6520 652  

      6520.01 - Activities of assuming all or part of the risk associated with 
existing insurance policies originally underwritten by other 
insurance carriers

- األنشطة التي تتمّثل في تحمل جميع المخاطر أو جزء منها، المرتبطة ببوالص 

التأمين القائمة المضمونة في األصل من ِقَبل شركات تأمين أخرى

6520.01      

Division 66 Activities auxiliary to financial service and insurance activities األنشطة المساعدة للخدمات المالية وأنشطة التأمين القسم 66

661 6619 Other activities auxiliary to financial service consultancies األنشطة األخرى المساعدة الستشارات الخدمات المالية 6619

6619.02 - investment advisory services - الخدمات االستشارية االستثمارية 6619.02

6619.11 - investments consultancy - اإلستشارات االستثمارية 6619.11

6619.14 - Financial consultancy اإلستشارات المالية - 6619.14

6619.15 - Economic advisory اإلستشارات االقتصادية - 6619.15

6619.16 - Mortgage consultancy إستشارات الرهن - 6619.16

662 Activities auxiliary to insurance and pension funding األنشطة المساعدة ألنشطة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية 662

6621 Risk and damage evaluation تقييم المخاطر واألضرار 6621

6621.01 - Assessing insurance claims
 • Claims adjusting
 • Risk assessing
 • Risk and damage evaluation
 • Average and loss adjusting

 :تقييم طلبات التأمين -

تقدير التعويضات •

تقييم المخاطر •

 تقييم المخاطر واألضرار •

تقييم العوار والفاقد •

6621.01

      6621.02 - Settling insurance claims - تسوية مطالبات التأمين 6621.02    

    6622   Activities of insurance agents and brokers أنشطة وكالء وسماسرة التأمين 6622    

      6622.01 - Activities of insurance agents and brokers (insurance 
intermediaries) in selling, negotiating or soliciting of annuities and 
insurance and reinsurance policies

- أنشطة وكالء التأمين و سماسرة التأمين (وسطاء التأمين) بيع المستحقات 

السنوية للتأمين وبوالص التأمين وإعادة التأمين، والتفاوض عليها وترويجها

6622.01    

Division 68 Real estate activities األنشطة العقارية القسم 68

  681 6810   Real estate activities with own or leased property األنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤّجرة 6810 681  

      6810.01 - Buying, selling, renting and operating of self-owned or leased 
real estate, such as:
 • Apartment buildings and dwellings
 • Non-residential buildings, including exhibition halls, self-storage 
facilities, malls and shopping centers
 • Land

- شراء وبيع وتأجير وتشغيل العقارات المملوكة ملكية خاصة أو المّؤجرة، مثل:

• البنايات المكونة من شقق ومنازل

• المباني غير السكنية، بما فيها صاالت العرض ومرافق التخزين الذاتي، ومراكز 

التّسوق

• األراضي

6810.01    

      6810.02 - Provision of homes and furnished or unfurnished flats or 
apartments for more permanent use, typically on a monthly or 
annual basis

- تأجير البيوت والشقق المفروشة وغير المفروشة لالستعمال الدائم، عادة على 

أساس شهري أو سنوي

6810.02    

      6810.03 - Development of building projects for own operation, i.e. for 
renting of space in these buildings - تطوير مشاريع البناء للتشغيل الخاص، أي لتأجير مساحات في المباني 6810.03    

      6810.04 - Subdividing real estate into lots, without land improvement - تقسيم األراضي إلى حصص دون إدخال إصالحات على األراضي 6810.04    

      6810.05 - Operation of residential mobile home sites - تشغيل مواقع البيوت المتنقلة السكنية 6810.05    

  682 6820   Real estate activities on a fee or contract basis األنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود 6820 682  

SectionL: Real estate activities

Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم



Standard

      6820.01 - Activities of real estate agents and brokers - أنشطة وكالء و سماسرة العقارات 6820.01  

      6820.02 - intermediation in buying, selling and renting of real estate on a 
fee or contract basis - الوساطة في شراء وبيع وتأجير العقارات مقابل رسم أو على أساس عقد 6820.02  

      6820.03 - Management of real estate on a fee or contract basis - إدارة العقارات على أساس رسم أو عقد 6820.03  

      6820.04 - Appraisal services for real estate - خدمات تقييم العقارات 6820.04  

      6820.05 - Activities of real estate escrow agents - أنشطة وكالء حسابات الضمان العقارية 6820.05  

      6820.11 - Real estate consultancy - اإلستشارات العقارية 6820.11  

Division 69 Legal and accounting activities األنشطة القانونية وأنشطة المحاسبة القسم 69

691 6910 Legal activities األنشطة القانونية 6910 691

6910.01 - General counselling and advising, preparation of legal 
documents:
 • Articles of incorporation, partnership agreements or similar 
documents in connection with company formation

- االستشارات العامة وتقديم المشورة وإعداد الوثائق القانونية: 

• الوثائق الخاصة بإعالن الشركة أو اتفاقات الشراكة أو الوثائق المشابهة فيما 

يتصل بتكوين الشركات

6910.01

  692 6920   Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy األنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات، واالستشارات 

الضريبية

6920 692  

      6920.01 - Recording of commercial transactions from businesses or others - تسجيل المعامالت التجارية الخاصة بالمشاريع التجارية أو غيرها 6920.01    

      6920.02 - Preparation or auditing of financial accounts - إعداد الحسابات المالية أو مراجعتها 6920.02      

      6920.03 - Examination of accounts and certification of their accuracy - فحص الحسابات والتصديق على صحتها 6920.03      

      6920.04 - Preparation of personal and business income tax returns - إعداد إقرارات ضرائب الدخل الشخصية أو التجارية 6920.04      

      6920.05 - Advisory activities and representation on behalf of clients before 
tax authorities - األنشطة االستشارية وتمثيل العمالء أمام سلطات الضرائب 6920.05      

Division 70 Activities of head offices; management consultancy activities القسم 70 أنشطة المكاتب الرئيسية، واألنشطة االستشارية في مجال اإلدارة

701 7010 Activities of head offices أنشطة المكاتب الرئيسية 7010 701

7010.01 - Head offices - المكاتب الرئيسية 7010.01

7010.03 - Corporate offices - مكاتب الشركة األم 7010.03

7010.04 - District and regional offices - المكاتب اإلقليمية والفرعية 7010.04

7010.05 - Subsidiary management offices - مكاتب إدارة الفروع 7010.05

702 7020 Management consultancy activities أنشطة اإلستشارات اإلدارية 7020 702

7020.01 - Marketing, public relations & communication consultancy - استشارات التسويق و العالقات العامة و االتصال 7020.01

7020.03 - Design of accounting methods or procedures, cost accounting 
programmes, budgetary control procedures - تصميم طرق المحاسبة أو إجراءاتها، وبرامج محاسبة التكاليف، وإجراءات 

مراقبة الميزانية

7020.03

7020.04 - Advice and help to businesses and public services in planning, 
organization, efficiency and control, management information etc. - تقديم المشورة والمساعدة إلى دوائر األعمال واإلدارة العامة في التخطيط 

والتنظيم والكفاءة والمراقبة ومعلومات اإلدارة، إلخ

7020.04

7020.11 - Strategy advisory services - خدمات اإلستشارات اإلستراتيجية 7020.11

7020.12 - Digital content management - إدارة المحتوى الرقمي 7020.12

7020.13 - Project management services - خدمات إدارة المشاريع 7020.13

7020.14 - Immigration consultancy - إستشارات الهجرة 7020.14

7020.15 - Logistics consultancy - اإلستشارات اللوجستية 7020.15

7020.16 - Public relation services - خدمات العالقات العامة 7020.16

7020.17 - Hospitality management consultancy - إستشارات إدارة الضيافة 7020.17

7020.18 - Health management consulting services - خدمات إستشارات إدارة الصحة 7020.18

7020.19 - Quality, standardization and measuring consultancy - استشارات الجودة و توحيد المعايير و القياس 7020.19

7020.20 - Procurement consulting استشارات المشتريات - 7020.20

7020.21 Procurement services خدمات الشراء 7020.21

7020.22 - Cargo freight consultancy - استشارات شحن البضائع 7020.22

Division 71 Architectural and engineering activities; technical testing and 
analysis األنشطة المعمارية والهندسية، واالختبارات الفنية والتحليل القسم 71

711 7110 Architectural and engineering activities and related technical 
consultancy األنشطة المعمارية والهندسية والخدمات االستشارية الفنية المتصلة بها 7110 711

      7110.01 - Architectural consulting activities:
 • Building design and drafting
 • Town and city planning and landscape architecture

- األنشطة االستشارية المعمارية:

• تصميم المباني وإعداد الخرائط

• تخطيط المدن والهندسة المعمارية لتجميل المواقع

7110.01      

Section M: Professional, scientific and technical activities

Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم



Standard

7110.02 Engineering design (i.e. applying physical laws and principles of 
engineering in the design of machines, materials, instruments, 
structures, processes and systems) and consulting activities for:
 • Machinery, industrial processes and industrial plant
 • Projects involving civil engineering, hydraulic engineering, 
traffic engineering
 • Water management projects
 • Projects elaboration and realization relative to electrical and 
electronic engineering, mining engineering, chemical 
engineering, mechanical, industrial and systems engineering, 
safety engineering
 • Project management activities related to construction

- التصميم الهندسي (أي تطبيق القوانين الفيزيائية والقواعد الهندسية في 

تصميم اآلالت والمواد واألدوات واإلنشاءات والعمليات والنظم) واألنشطة 

االستشارية فيما يتعلق بما يلي: 

• اآلالت والعمليات الصناعية والمصانع

• المشاريع التي تتّضمن هندسة مدنية أو هيدروليكية أو مرورية

• مشاريع إدارة المياه

• وضع المشاريع وتنفيذها بالنسبة للهندسة الكهربائية وااللكترونية، وهندسة 

التعدين، والهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية والصناعية وهندسة 

النظم، وهندسة األمن والسالمة

• أنشطة إدارة المشروع المتعلقة بالتشييد

7110.02

7110.03 - Elaboration of projects using air conditioning, refrigeration, 
sanitary and pollution
 control engineering, acoustical engineering etc.

- إعداد المشاريع التي تستخدم هندسة تكييف الهواء وهندسة التبريد وهندسة 

اإلصحاح ومكافحة التّلوث وهندسة الصوتيات، إلخ

7110.03

7110.04 - Geophysical, geologic and seismic surveying - المساحة ا لجغرافية والجيولوجية والزلزالية 7110.04

7110.05 - Geodetic surveying activities:
 • Land and boundary surveying activities
 • Hydrologic surveying activities
 • Subsurface surveying activities
 • Cartographic and spatial information activities

- أنشطة المسح الجيوديسي: 

• أنشطة مسح األراضي والحدود

• أنشطة المسح الهيدرولوجي

• أنشطة المسح تحت التربة

• أنشطة المعلومات الخرائطية والمكانية

7110.05

7110.13 - Engineering consultancy of ship building - اإلستشارات الهندسية الخاصة ببناء السفن 7110.13

7110.14 - Aviation consultancy - استشارات الطيران 7110.14

7110.15 - Marine services consultancy - استشارات الخدمات البحرية 7110.15

      7110.16 Energy Projects and green buildings Consultancy استشارات مشاريع الطاقة والمباني الخضراء 7110.16      

712 7120 Technical testing and analysis االختبارات والتحاليل التقنية 7120 712

7120.01 Performance of physical, chemical and other analytical testing of 
all types of materials and products (see below for exceptions):
 • Acoustics and vibration testing
 • Testing of composition and purity of minerals etc.
 • Testing activities in the field of food hygiene, including 
veterinary testing and control in relation to food production
 • Testing of physical characteristics and performance of 
materials, such as strength, thickness, durability, radioactivity etc.
 • Qualification and reliability testing
 • Performance testing of complete machinery: motors, 
automobiles, electronic equipment etc.
 • Radiographic testing of welds and joints
 • Failure analysis
 • Testing and measuring of environmental indicators: air and 
water pollution etc.

 إجراء االختبارات الفيزيائية والكيميائية وسائر االختبارات التحليلية من جميع 

االنواع للمواد والمنتجات (انظر االستثناءات في ما يلي): 

• اختبار الصوتيات والذبذبات

• اختبار تركيب المعادن ودرجة نقاوتها، إلخ

• أنشطة االختبار في مجال الصحة الغذائية، بما ذلك االختبارات البيطرية 

وعمليات المراقبة ذات الصلة باإلنتاج الغذائي

• اختبار الخصائص الفيزيائية للمعادن وأدائها، مثل الشدة والكثافة ودرجة 

التحمل والنشاط ا شعاعي، إلخ

• اختبار االهلية واالعتمادية

• اختبار أداء اآلالت الكاملة: المّحركات والسيارات والمعدات اإللكترونية، إلخ

7120.01

7120.03 - Periodic road-safety testing of motor vehicles - االختبارات الدورية للسيارات من حيث السالمة على الطرق 7120.03

7120.04 - Testing with use of models or mock-ups (e.g. of aircraft, ships, 
dams etc.) - إجراء االختبارات باستخدام النماذج أو النماذج المصطنعة بالحجم الطبيعي 

(مثل الطائرات والسفن والسدود، إلخ)

7120.04

Division 72 Scientific research and development البحث والتطوير في المجال العلمي القسم 72

721 7210 Research and experimental development on natural sciences and 
engineering البحث والتطوير التجريبي في مجالي العلوم الطبيعية والهندسة 7210 721

7210.01 - Esearch and experimental development on natural science and 
engineering:
 • Research and development on natural sciences
 • Research and development on engineering and technology
 • Research and development on medical sciences
 • Research and development on biotechnology
 • Research and development on agricultural sciences
 • interdisciplinary research and development, predominantly on 
natural sciences and engineering

- البحث والتطوير التجريبي في مجالي العلوم الطبيعية والهندسة: 

• البحث والتطوير في مجال العلوم الطبيعية

• البحث والتطوير في مجال الهندسة والتكنولوجيا

• البحث والتطوير في العلوم الطبية

• لبحث والتطوير في علوم التكنولوجيا الحيوية

• البحث و التطوير في العلوم الزراعية

• البحث والتطوير المتّعدد القطاعات، على األغلب في العلوم الطبيعية و 

الهندسة

7210.01

7210.02 - Chemical industries consultancy - استشارات الصناعات الكميائية 7210.02

722 7220 Research and experimental development on social sciences and 
humanities البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية 7220 722

7220.01 - Research and development on social sciences - البحث والتطوير في العلوم االجتماعية 7220.01

Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم



Standard

7220.02 - Research and development on humanities - البحث والتطوير في العلوم االنسانية 7220.02

7220.03 - interdisciplinary research and development, predominantly on 
social sciences and humanities - البحث والتطوير المتّعدد القطاعات، على األغلب في العلوم االجتماعية 

واإلنسانية

7220.03

Division 77 Rental and leasing activities األنشطة اإليجارية القسم 77

771 7710 Renting and leasing of motor vehicles تأجير المركبات ذات المحّركات 7710 771

7710.01 - Renting and operational leasing of the following types of 
vehicles:
 • Passenger cars (without drivers)
 • Trucks, utility trailers and recreational vehicles

- تأجير األنواع التالية من المركبات والتأجير التشغيلي لها: 

• سيارات الركوب (دون سائق)

• الشاحنات والمقطورات ومركبات الترفيه

7710.01

772 Renting and leasing of personal and household goods تأجير السلع الشخصية والمنزلية 772

7721 Renting and leasing of recreational and sports goods تأجير السلع الترفيهية والرياضية 7721

7721.01 - Renting of recreational and sports equipment:
 • Pleasure boats, canoes, sailboats,
 • Bicycles
 • Beach chairs and umbrellas
 • Other sports equipment
 • Skis

- تأجير المعدات الترفيهية والرياضية: 

• زوارق المتعة، والزوارق ذات المجداف، والزوارق الشراعية

• الدراجات

• كراسي ومظالت الشواطئ

• المعدات الرياضية األخرى

• معدات التزلج على الجليد

7721.01

7721.02 Sport & Recreational Events Tickets E-TRADING المتاجرة االلكترونية ببطاقات المناسبات الترفيهية والمنافسات الرياضية 7721.02

7722 Renting of video tapes and disks تأجير شرائط وأقراص الفيديو 7722

7722.01 - Renting of video tapes, records, CDs, DVDs etc. - تأجير شرائط الفيديو واألسطوانات واألقراص المدمجة وأقراص الفيديو 

الرقمية، إلخ

7722.01

7729 Renting and leasing of other personal and household goods تأجير السلع الشخصية والمنزلية األخرى 7729

7729.01 - Renting of all kinds of household or personal goods, to 
households or industries (except recreational and sports 
equipment):
 • Textiles, wearing apparel and footwear
 • Furniture, pottery and glass, kitchen and tableware, electrical 
appliances and house wares
 • Jewellery, musical instruments, scenery and costumes
 • Books, journals and magazines
 • Machinery and equipment used by amateurs or as a hobby e.g. 
tools for home repairs
 • Flowers and plants
 • Electronic equipment for household use

- تأجير جميع أنواع السلع المنزلية أو الشخصية لألسر المعيشية أو للصناعة 

(فيما عدا المعدات الترفيهية والرياضية): 

• المنسوجات والملبوسات واألحذية

• األثاث واألواني الفخارية والزجاجية وأدوات المطبخ والمائدة واألجهزة 

الكهربائية واألدوات المنزلية

• المجوهرات واآلالت الموسيقية والمناظر واألزياء

• الكتب والمجالت والدوريات

• اآلالت والمعدات التي يستعملها الهواة، مثل األدوات التي ُتستَخدم في 

اإلصالحات المنزلية

• الزهور والنباتات

7729.01

773 7730 Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible 
goods تأجير اآلالت والمعدات األخرى والسلع الحقيقية 7730 773

7730.01 - Renting and operational leasing, without operator, of other 
machinery and equipment that are generally used as capital 
goods by industries:
 • Engines and turbines
 • Machine tools
 • Professional radio, television and communication equipment
 • Motion picture production equipment
 • Measuring and controlling equipment
 • Other scientific, commercial and industrial machinery

- التأجير والتأجير التشغيلي، دون مشغل، لآلالت والمعدات األخرى التي 

ُتستَعمل عادة كسلع إنتاجية في الصناعات: 

• المّحركات والتوربينات

• عدد الورش

• معدات اإلذاعة والتليفزيون واالتصاالت المهنية

• معدات إنتاج األفالم السينمائية

• معدات القياس والمراقبة

• اآلالت العلمية والتجارية والصناعية األخرى

7730.01

7730.02 - Renting and operational leasing of land-transport equipment 
(other than motor vehicles) without drivers:
 • Motorcycles, caravans and campers etc.
 • Railroad vehicles

- التأجير، والتأجير التشغيلي، لمعدات النقل البري (فيما عدا السيارات) دون 

سائق: 

•الدراجات النارية والكرافانات وسيارات التخييم، إلخ

•عربات السكك الحديدية

7730.02

7730.03 - Renting and operational leasing of water-transport equipment 
without operator:
 • Commercial boats and ships

- التأجير، والتأجير التشغيلي، لمعدات النقل المائي دون مشغل: 

•القوارب والسفن التجارية

7730.03

7730.04 - Renting and operational leasing of air transport equipment 
without operator:
 • Airplanes
 • Hot-air balloons

- التأجير، والتأجير التشغيلي، لمعدات النقل الجوي دون مّشغل: 

•الطائرات

•بالونات الهواء الساخن

7730.04

Section N: Administrative and support service activities

Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم



Standard

7730.05 - Renting and operational leasing of agricultural and forestry 
machinery and equipment without operator:
 • Renting of products produced by class 2821, such as 
agricultural tractors etc.

- التأجير، والتأجير التشغيلي، لآلالت والمعدات الزراعية والحراجية، دون مشغل: 

• تأجير المنتجات المنتجة، مثل الجرارات الزراعية وما إليها

7730.05

7730.06 - Renting and operational leasing of construction and civil-
engineering machinery and equipment without operator:
 • Crane lorries
 • Scaffolds and work platforms, without erection and dismantling

- التأجير ، والتأجير التشغيلي، لآلالت ومعدات التشييد والهندسة المدنية، دون 

مشغل: 

• الشاحنات ذات األوناش

• السقاالت ومنصات العمل، دون تركيب أو تفكيك

7730.06

7730.07 - Renting and operational leasing of office machinery and 
equipment without operator:
 • Computers and computer peripheral equipment
 • Duplicating machines, typewriters and word-processing 
machines
 • Accounting machinery and equipment: cash registers, 
electronic calculators etc.
 • office furniture

- التأجير، والتأجير التشغيلي، لآلالت والمعدات المكتبية، دون مّشغل: 

• الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب

• ماكينات النسخ وماكينات الطباعة وماكينات تجهيز النصوص

• آالت ومعدات المحاسبة: مسجالت النقد والحاسبات اإللكترونية، إلخ

• األثاث المكتبي

7730.07

7730.08 - Renting of accommodation or office containers - تأجير الحاويات لإلقامة أو المكاتب 7730.08

7730.09 - Renting of containers - تأجير الحاويات 7730.09

7730.10 - Renting of pallets - تأجير مّنصات التحميل 7730.10

7730.21 - Media equipment rental - تأجير المعدات اإلعالمية 7730.21

7730.22 Office & electronic equipment rental تأجير الروبوتات واألجهزة الذكية 7730.22

7730.23 Robots & Smart Machines Rental تأجير الروبوتات واألجهزة الذكية 7730.23

774 7740 Leasing of intellectual property and similar products, except 
copyrighted works تأجير منتجات الملكية الفكرية وما شابهها، فيما عدا األعمال المحمية بحقوق 

النشر

7740 774

7740.01 - Leasing of intellectual property products (except copyrighted 
works, such as books or software) - تأجير منتجات الملكية الفكرية (فيما عدا األعمال الفنية التي يحميها حق النشر 

كالكتب أو البرمجيات)

7740.01

7740.02 - Receiving royalties or licensing fees for the use of:
 • Patented entities
 • Trademarks or service marks
 • Brand names
 • Mineral exploration and evaluation
 • Franchise agreements"

- تّلقي عوائد أو رسوم ترخيص عن استعمال ما يلي: 

• الكيانات المحمية ببراءة

• العالمات التجارية أو عالمات الخدمة

• األسماء المّسجلة

• استغالل وتقييم المناجم

• اتفاقات حق االمتياز

7740.02

Division 78 Employment activities أنشطة االستخدام القسم 78

781 7810 Activities of employment placement agencies أنشطة وكاالت التشغيل 7810 781

7810.01 - Personnel search, selection referral and placement activities, 
including executive placement and search activities - أنشطة البحث عن مستَخدمين واختيارهم وإحالتهم وتعيينهم، بما في ذلك 

تعيين الموظفين التنفيذيين وأنشطة البحث عنهم

7810.01

7810.02 - Activities of casting agencies and bureaus, such as theatrical 
casting agencies - أنشطة وكاالت ومكاتب تشغيل الممثلين والمسرحيين 7810.02

7810.03 - Activities of on-line employment placement agencies - أنشطة وكاالت التشغيل عن طريق الشبكة العالمية (اإلنترنت) 7810.03

782 7820 Temporary employment agency activities أنشطة وكاالت التشغيل المؤقت 7820 782

7820.01 - Supplying workers to clients’ businesses for limited periods of 
time to temporarily replace or supplement the working force of the 
client, where the individuals provided are employees of the 
temporary help service unit

- توفير العاملين ألعمال العميل لفترات محدودة من أجل تعويض أو تكملة 

القوة العاملة لدى العميل مؤقتا، حين يكون األفراد المّقدمون للعمل 

مستَخدمين لدى وحدة خدمات التشغيل المؤقت

7820.01

783 7830 Other human resources provision تقديم موارد بشرية أخرى 7830 783

7830.01 - Provision of human resources for client businesses
 this provision of human resources is typically done on a long-
term or permanent basis and the units classified here may 
perform a wide range of human resource and personnel 
management duties associated with this provision.

- تقديم موارد بشرية ألعمال العمالء: يكون تقديم الموارد البشرية في هذا 

الفرع على أساس طويل األجل أو دائم بشكل عام، ويمكن أن تقوم الوحدات 

المصّنفة في هذا الفرع بالقيام بطائفة واسعة من مهام إدارة القوى البشرية 

والمستَخدمين المقدمين في هذا اإلطار

7830.01

Division 79 Travel agency, tour operator, reservation service and related 
activities وكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة 

بها

القسم 79

791 Travel agency and tour operator activities أنشطة وكاالت السفر ومشّغلي الجوالت السياحية 791

7911 Travel agency activities أنشطة وكاالت السفر 7911

Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم



Standard

7911.01 - Activities of agencies primarily engaged in selling travel, tour, 
transportation and
 accommodation services to the general public and commercial 
clients

- أنشطة الوكاالت التي تشتغل أساسا في بيع خدمات السفر والرحالت والنقل 

واإلقامة للجمهور وللعمالء التجاريين

7911.01

7912 Tour operator activities أنشطة مشغلي الجوالت السياحية 7912

7912.01 - Arranging and assembling tours that are sold through travel 
agencies or directly by tour operators. the tours may include any 
or all of the following:
 • Transportation
 • Accommodation
 • Food
 • Visits to museums, historical or cultural sites, theatrical, 
musical or sporting events.

- ترتيب وتجميع الرحالت التي تباع من خالل وكاالت السفر أو بشكل مباشر من 

خالل مّشغلي الرحالت أنفسهم. وقد تشمل الرحالت أيا من األنشطة التالية: 

• النقل. 

• اإلقامة.

• الطعام. 

• زيارة المتاحف أو المواقع التاريخية أو الثقافية أو األحداث المسرحية أو 

الموسيقية أو الرياضية

7912.01

799 7990 Other reservation service and related activities خدمات الحجز األخرى واألنشطة المتصلة بها 7990 799

7990.01 - Provision of other travel-related reservation services:
 • Reservations for transportation, hotels, restaurants, car rentals, 
entertainment and sport etc.

- تقديم خدمات الحجز األخرى المتصلة بالسفر: 

•حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم وإيجار السيارات واألحداث الترفيهية  و 

الزياضية، إلخ.

7990.01

7990.02 - Provision of time-share exchange services - تقديم خدمات تبادل أماكن اإلقامة المملوكة بنظام تقاسم الوقت 7990.02

7990.03 - Ticket sales activities for theatrical, sports and other amusement 
and entertainment events - أنشطة بيع التذاكر لألحداث المسرحية والرياضية وغيرها من أنواع التسلية 

والترفيه

7990.03

7990.04 - Provision of visitor assistance services:
 • Provision of travel information to visitors
 • Activities of tourist guides

- تقديم خدمات مساعدة الزوار: 

• تقديم معلومات السفر للزوار

• أنشطة المرشدين السياحيين

7990.04

7990.05 - Tourism promotion activities 7990.05 أنشطة ترويج السياحة

Division 80 Security and investigation activities االنشطة االمنية والتحريات القسم 80

802 8020 Security systems service activities أنشطة خدمات نظم األمن 8020 802

8020.01 ——monitoring or remote monitoring of electronic security alarm 
systems, such as burglar and fire alarms, including their 
maintenance

 نظم الرصد و اإلنذار األمني اإللكترونية والرصد عن بعد، مثل أجهزة انذار 

اللصوص والحرائق، بما في ذلك صيانتها

8020.01

8020.02 ——installing, repairing, rebuilding, and adjusting mechanical or 
electronic locking devices, تركيب أجهزة القفل الميكانيكية أو اإللكترونية وإصالحها وإعادة تجميعها 

وتعديلها،

8020.02

8020.03 safes and security vaults The units carrying out these activities 
may also engage in selling such security systems, mechanical or 
electronic locking devices, safes and security vaults.

توفيرخدمات اجهزة القفل والخزائن التي تستخدمها الوحدات االمنية وبيع 

انظمتها المكانيكية وااللكترونية

8020.03

Division 81 Services to buildings and landscape activities أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع القسم 81

811 8110 Combined facilities support activities أنشطة متكاملة لدعم المرافق 8110 811

8110.01 - Provision of a combination of support services within a client’s 
facility, such as general interior cleaning, maintenance, trash 
disposal, guard and security, mail routing, reception, laundry and 
related services to support operations within facilities. units 
classified here provide operating staff to carry out these support 
activities, but are not involved with or responsible for the core 
business or activities of the client.

- تقدم مجموعة من خدمات الدعم في إطار مرافق العميل، مثل التنظيف العام 

الداخلي والصيانة وتصريف الفضالت والحراسة والبريد الداخلي واالستقبال 

وخدمات الغسيل وما يتصل بذلك من خدمات لدعم تشغيل المرفق. والوحدات 

المصّنفة في هذا الفرع تقدم الموظفين الذين يعملون في تقديم أنشطة الدعم 

هذه، ولكنها ال تعمل في النشاط األساسي أو األنشطة األساسية للعميل 

وليست مسؤولة عنها.

8110.01

8110.09 - General facilities and services engineering consultancy - اإلستشارات الهندسية الخاصة بالمرافق العامة 8110.09

8110.10 - Facilities management services - خدمات المرافق العامة 8110.10

8110.11 - Security and safety advisory - استشارات األمن و السالمة 8110.11

8110.12 - Safety and prevention against fire engineering consultancy - اإلستشارات الهندسية الخاصة بالسالمة و الوقاية ضد الحرائق 8110.12

812 Cleaning activities أنشطة التنظيف 812

8121 General cleaning of buildings التنظيف العام للمباني 8121

Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم
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8121.01 - General (non-specialized) cleaning of all types of buildings, such 
as:
 • offices
 • Houses or apartments
 • Factories
 • Shops
 • institutions

- التنظيف العام (غير المتخصص) لجميع أنواع المباني، مثل: 

• المكاتب

• المنازل أو الشقق

• المصانع

• المتاجر

• المؤسسات

8121.01

8121.02 - General (non-specialized) cleaning of other business and 
professional premises and multiunit residential buildings these 
activities cover mostly interior cleaning although they may 
include the cleaning of associated exterior areas such as 
windows or passageways.

- التنظيف العام (غير المتخصص) ألماكن العمل األخرى والمباني المهنية 

والمباني السكنية المتعددة الوحدات

8121.02

8129 Other building and industrial cleaning activities أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي األخرى 8129

8129.01 - Exterior cleaning of buildings of all types, including offices, 
factories, shops, institutions and other business and professional 
premises and multiunit residential buildings

- التنظيف من الخارج للمباني من جميع األنواع، بما في ذلك المكاتب 

والمصانع والمتاجر والمؤسسات وغيرها من دوائر األعمال واألماكن المهنية 

والمباني السكنية المتعددة الوحدات

8129.01

8129.02 - Specialized cleaning activities for buildings such as window 
cleaning, chimney cleaning and cleaning of fireplaces, stoves, 
furnaces, incinerators, boilers, ventilation ducts and exhaust units

- أنشطة التنظيف المتخصص للمباني ، مثل تنظيف النوافذ والمداخن 

والمدافئ والمواقد و محارق القمامة والغاليات وأنابيب التهوئة ووحدات العادم

8129.02

8129.03 - Swimming pool cleaning and maintenance services - تنظيف أحواض السباحة وخدمات الصيانة لها 8129.03

8129.04 - Cleaning of industrial machinery - تنظيف اآلالت الصناعية 8129.04

8129.05 - Bottle cleaning - تنظيف القوارير 8129.05

8129.06 - Cleaning of trains, buses, planes, etc. - تنظيف القطارات والحافالت والطائرات، إلخ 8129.06

8129.07 - Cleaning of the inside of road and sea tankers - تنظيف الصهاريج التي ُتستَعمل في النقل الجوي والبحري من الداخل 8129.07

8129.08 - Disinfecting and exterminating activities - أنشطة التعقيم والتطهير 8129.08

      8129.10 - Other building and industrial cleaning activities, n.e.c. -  أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي األخرى غير المصنفة في موضع 

آخر

8129.1      

813 8130 Landscape care and maintenance service activities األنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع 8130 813

8130.01 - Planting, care and maintenance of:
 • Parks and gardens for:
 1. Private and public housing
 2. Public and semi-public buildings (schools, hospitals, 
administrative buildings,
  church buildings etc.)
 3. Municipal grounds (parks, green areas, cemeteries etc.)
 4. Highway greenery (roads, train lines and tramlines, waterways, 
ports)
 5. industrial and commercial buildings
 • Greenery for:
 1. Buildings (roof gardens, façade greenery, indoor gardens)
 2. Sports grounds (e.g. football fields, golf courses etc.), play 
grounds, lawns for sunbathing and other recreational parks
 3. Stationary and flowing water (basins, alternating wet areas, 
ponds, swimming pools, ditches, watercourses, plant sewage 
systems)
 • Plants for protection against noise, wind, erosion, visibility and 
dazzling

- زراعة ورعاية وصيانة ما يلي: 

• المتنزهات والحدائق، من أجل: المساكن الخاصة والعامة. المباني العامة 

وشبه العامة (المدارس والمستشفيات والمباني اإلدارية ودور العبادة وما إليها). 

المباني البلدية. (المتنزهات والمناطق الخضراء والمدافن، إلخ). تحضير الطرق 

(الطرق وخطوط السكك الحديدية والترام، والممرات المائية والموانئ). المباني 

الصناعية والتجارية

• تحضير ما يلي: المباني (حدائق السطوح، وتحضير الواجهات، والحدائق 

الداخلية). المساحات الرياضية (مثل مالعب كرة القدم والغولف وما إليها) 

والمالعب، والساحات الخضراء من آجل التمتع بالشمس، و سائر المنتزهات 

الترفيهية. المياه الساكنة و المتدفقة (األحواض و المناطق المبتلة بالتبادل، و 

8130.01

8130.02 - Maintenance of land in order to keep it in good ecological 
condition - صيانة األراضي من أجل اإلبقاء عليها في حالة بيئية جيدة 8130.02

Division 82 office administrative, office support and other business support 
activities األنشطة اإلدارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة 

الدعم لألعمال

القسم 82

821 office administrative and support activities األنشطة اإلدارية وأنشطة الدعم للمكاتب 821

8211 Combined office administrative service activities أنشطة الخدمات اإلدارية المتكاملة للمكاتب 8211

8211.01 - Provision of a combination of day-to-day office administrative 
services, such as reception, financial planning, billing and record 
keeping, personnel and physical distribution (mail services) and 
logistics for others on a contract or fee basis.

- تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات اإلدارية اليومية للمكاتب، مثل تقديم 

خدمات االستقبال والتخطيط المالي والفواتير ومسك الدفاتر وشؤون األفراد 

والتوزيع الفعلي (خدمات البريد) والسوقيات، للغير على أساس عقد أو رسوم 

مدفوعة

8211.01

8211.09 - Administrative services for businessmen - الخدمات اإلدارية لرجال األعمال 8211.09

8211.10 - Businessman services - خدمات رجال األعمال 8211.10

      8211.11 - Corporate services provider - مزود خدمات الشركات 8211.11      

8219 Photocopying, document preparation and other specialized office 
support activities تصوير المستندات وتحضير الوثائق وغيرها من أنشطة الدعم المتخصصة 

للمكاتب

8219

Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم
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8219.01 - Document preparation - تحضير الوثائق 8219.01

8219.02 - Document editing or proofreading - تحرير الوثائق وتصحيح النصوص 8219.02

8219.03 - Typing, word processing, or desktop publishing - الطباعة ومعالجة النصوص أو النشر المكتبي 8219.03

8219.04 - Secretarial support services - خدمات دعم السكرتارية 8219.04

8219.05 - Transcription of documents, and other secretarial services - اختزال الوثائق وغير ذلك من خدمات السكرتارية 8219.05

8219.06 - Letter or resume writing - كتابة الرسائل والخالصات 8219.06

8219.07 - Provision of mailbox rental and other mailing activities (except 
direct mail advertising) - تقديم خدمات تأجير صناديق البريد وغير ذلك من أنشطة البريد (باستثناء 

اإلعالن بطريق البريد المباشر)

8219.07

8219.08 - Photocopying - تصوير المستندات 8219.08

8219.09 - Duplicating - النسخ 8219.09

8219.10 - Blueprinting - إعداد المسودات 8219.10

8219.11 - Other document copying services without also providing printing 
services, such as offset printing, quick printing, digital printing, 
prepress services

- خدمات تصوير المستندات األخرى دون تقديم خدمات الطباعة في نفس 

الوقت، مثل طباعة األوفست، والطباعة السريعة، والطباعة الرقمية، و تحضير 

الوثائق للطباعة

8219.11

822 8220 Activities of call centres أنشطة مراكز النداء 8220 822

8220.01 - Activities of inbound call centres, answering calls from clients by 
using human operators, automatic call distribution, computer 
telephone integration, interactive voice response systems or 
similar methods to receive orders, provide product information, 
deal with customer requests for assistance or address customer 
complaints

- أنشطة مراكز النداء الوارد، والّرد على مكالمات العمالء باستخدام ُمّشغلين أو 

توزيع المكالمات آليا أو عن طريق تكامل الهاتف والحاسوب أو استعمال ُنظم 

اإلجابة الصوتية التفاعلية أو غير ذلك من الطرق المماثلة لتلقي الطلبات 

وتقديم معلومات عن المنتجات والتعامل مع طلبات المساعدة من العمالء أو 

شكاوى العمالء

8220.01

8220.02 - Activities of outbound call centers using similar methods to sell 
or market goods or services to potential customers, undertake 
market research or public opinion polling and similar activities for 
clients

- مراكز أنشطة النداءات الخارجية التي تستعمل طرقا مماثلة لبيع أو تسويق 

السلع أو الخدمات للعمالء المحتملين ، والقيام بأبحاث السوق أو استطالعات 

الرأي العام وغير ذلك من األنشطة لصالح العمالء

8220.02

  823 8230   Organization of conventions and trade shows تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية   8230 823  

      8230.01 - Organization, promotion and/or management of events, such as 
business and trade shows, conventions, conferences and 
meetings, whether or not including the management and 
provision of the staff to operate the facilities in which these 
events take place

- تنظيم أحداث مثل معارض األعمال والتجارة والمؤتمرات واالجتماعات، 

والترويج ا و/أو إدارتها، سواء كان ذلك يشمل إدارة الحدث وتقديم الموظفين 

لتشغيل المرافق التي تجري فيها تلك األحداث أو ال.

8230.01      

8292 Packaging activities أنشطة التغليف والتعبئة 8292

8292.01 - Packaging activities on a fee or contract basis, whether or not 
these involve an automated process:
 • Bottling of liquids, including beverages and food
 • Packaging of solids (blister packaging, foil-covered etc.)
 • Security packaging of pharmaceutical preparations
 • Labeling, stamping and imprinting
 • Parcel-packing and gift-wrapping

- أنشطة التغليف والتعبئة على أساس عقد أو رسوم مدفوعة، سواء كان ذلك 

ينطوي على عمليات آلية أو ال: 

• تعبئة السوائل في زجاجات، بما في ذلك المشروبات واألطعمة

• تعبئة المواد الصلبة (التغليف باستعمال شرائط البالستيك أو باستعمال 

رقائق معدنية، إلخ) 

• التغليف اآلمن للمستحضرات الصيدالنية

• وضع العناوين أو المواصفات واألختام

• تغليف الطرود والهدايا

8292.01

    8299   Other business support service activities n.e.c. أنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال غير المصّنفة في موضع آخر   8299    

      8299.01 - Providing verbatim reporting and stenotype recording of live 
legal proceedings and transcribing subsequent recorded 
materials, such as:
 • Court reporting or stenotype recording services
 • Public stenography services

- إعداد محاضر حرفية أو تسجيل المحاضر للمحاكمات القضائية اّية ونسخ 

المواد المّسجلة الحقا، ومن أمثلة ذلك:

• كتابة محاضر الجلسات في المحاكم أو نسخ المحاضر المّسجلة

• خدمات النسخ العمومية

8299.01      

      8299.02 - Real-time (i.e. simultaneous) closed captioning of live television 
performances of meetings, conferences - إضافة الترجمة إلى البث المباشر للبرامج التليفزيونية الحّية لالجتماعات 

والمؤتمرات (فوريا)

8299.02      

      8299.03 - Address bar coding services - خدمات الترميز باألعمدة للعناوين 8299.03      

      8299.04 - Bar code imprinting services - خدمات طباعة الترميز باألعمدة 8299.04      

      8299.05 - Fundraising organization services on a contract or fee basis - خدمات منظمات جمع األموال الخيرية على أساس عقد أو رسوم مدفوعة 8299.05      

      8299.06 - Mail presorting services - خدمات فرز البريد 8299.06      

      8299.07 - Repossession services - خدمات إعادة التملك 8299.07      

Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم



Standard

      8299.08 - Parking meter coin collection services - خدمات جمع العمالت من ّعدادات وقوف السيارات 8299.08      

      8299.09 - Activities of independent auctioneers - أنشطة أصحاب المزادات المستقلين 8299.09      

      8299.10 - Administration of loyalty programmes - إدارة برامج االنتماء للمؤسسات التجارية 8299.1      

      8299.11 - Other support activities typically provided to businesses not 
elsewhere classified - أنشطة الدعم األخرى التي ُتقدم عادة إلى األعمال، غير المصنفة في موضع 

آخر

8299.11      

Division 85 Education التعليم القسم 85

851 8510 Pre-primary and primary education "التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي 8510 851

This class includes the provision of instruction designed primarily 
to introduce very young
children to a school-type environment and instruction that gives 
students a sound basic
education in reading, writing and mathematics along with an 
elementary understanding
of other subjects such as history, geography, natural science, 
social science, art and music.
Such education is generally provided for children, however the 
provision of literacy programmes within or outside the school 
system, which are similar in content to programmes
in primary education but are intended for those considered too old 
to enter elementary
schools, is also included. Also included is the provision of 
programmes at a similar level,
suited to children with special needs education. Education can be 
provided in classrooms
or through radio, television broadcast, internet, correspondence or 
at home.

 

يتضمن هذا الفصل توفير التعليمات المصممة في المقام األول لتقديم 

الشباب جدا

األطفال في بيئة مدرسية وتعليمات تمنح الطالب أساسيات سليمة

تعليم القراءة والكتابة والرياضيات إلى جانب الفهم األولي

من مواضيع أخرى مثل التاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية 

والفن والموسيقى.

يتم توفير هذا التعليم بشكل عام لألطفال ، ولكن توفير برامج محو األمية داخل 

النظام المدرسي أو خارجه ، والتي تتشابه في محتواها مع البرامج

852في التعليم االبتدائي ولكنها مخصصة ألولئك الذين يعتبرون أكبر من أن يلتحقوا  8522 Technical and vocational secondary education التعليم الثانوي الفني والمهني 8522 852

This class includes education typically emphasizing subject-
matter specialization and
instruction in both theoretical background and practical skills 
generally associated with
present or prospective employment. The aim of a programme can 
vary from preparation
for a general field of employment to a very specific job. instruction 
may be provided in
diverse settings, such as the unit’s or client’s training facilities, 
educational institutions,
the workplace, or the home, and through correspondence, 
television, internet, or other
means.

 

يشمل هذا الفصل التعليم الذي يركز عادًة على التخصص في الموضوع و

التدريس في الخلفية النظرية والمهارات العملية المرتبطة بشكل عام

العمل الحالي أو المرتقب. يمكن أن يختلف الهدف من البرنامج من اإلعداد

لمجال توظيف عام لوظيفة محددة للغاية. قد يتم توفير التعليمات في

إعدادات متنوعة ، مثل مرافق تدريب الوحدة أو العميل ، والمؤسسات التعليمية 

،

مكان العمل أو المنزل ومن خالل المراسالت أو التلفزيون أو اإلنترنت أو غير 

ذلك

8522.01يعني. —technical and vocational education below the level of higher 
education 8522.01 التعليم الفني والمهني دون مستوى التعليم العالي

8522.01 —instruction for tourist guides تعليمات للمرشدين السياحيين 8522.01

8522.01  —instruction for chefs, hoteliers and restaurateurs تعليمات للطهاة وأصحاب الفنادق والمطاعم 8522.01

8522.01 —special education for handicapped students at this level التعليم الخاص بالطالب من ذوي االحتياجات الخاصة في هذا المستوى 8522.01

8522.01 —cosmetology and barber schools مدارس التجميل والحالقة 8522.01

8522.01 —computer repair training التدريب على إصالح الحاسوب 8522.01

8549 Other education n.e.c. تعليم اخر: 8549

This class includes the provision of instruction and specialized 
training, generally for
adults, not comparable to the general education in groups 
851–853. This class does not
include activities of academic schools, colleges, and universities. 
instruction may be
provided in diverse settings, such as the unit’s or client’s training 
facilities, educational
institutions, the workplace, or the home, and through 
correspondence, radio, television,
internet, in classrooms or by other means. Such instruction does 
not lead to a high school
diploma, baccalaureate or graduate degree.

 

هذه الفئة تشمل توفير التعليم والتدريب المتخصص، عموما ل

الكبار، ال يمكن مقارنتها بالتعليم العام في المجموعات 851-853. هذه الفئة ال

تشمل أنشطة المدارس األكاديمية والكليات والجامعات. قد يكون التعليم

المقدمة في بيئات متنوعة، مثل مرافق التدريب، والتعليمية

المؤسسات، ومكان العمل، أو المنزل، ومن خالل المراسالت واإلذاعة 

والتلفزيون،

اإلنترنت، في الفصول الدراسية أو بوسائل أخرى. ال يؤدي هذا التعليم إلى 

مدرسة ثانوية

8549.01دبلوم أو شهادة البكالوريا أو درجة الدراسات العليا. ——education that is not definable by level 8549.01 التعليم غير القابل للتعريف حسب المستوى

8549.02 ——academic tutoring services 8549.02 خدمات الدروس الخصوصية األكاديمية

Section P: Education
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8549.03 ——college board preparation إعداد مجلس الكلية 8549.03

8549.04 ——learning centres offering remedial courses 8549.04 مراكز التعلم التي تقدم دورات تقوية

8549.05 ——professional examination review courses 8549.05 دورات استعراض االمتحانات المهنية

8549.06 ——language instruction and conversational skills instruction تعليم اللغات والمهارات اللغوية والكالمية 8549.06

8549.07 ——speed reading instruction تعليم القراءة السريعة 8549.07

8549.08 ——religious instruction 8549.08 التعليم الديني

8549.09 ——automobile driving schools مدارس قيادة السيارات 8549.09

8549.11 ——lifeguard training 8549.11 تدريب عمال اإلنقاذ

8549.12 ——survival training 8549.12 التدريب على االنقاذ

8549.13 ——public speaking training 8549.13 تدريب على الخطابة العامة

8549.14 ——computer training 8549.14 التدريب على الحاسوب

855 8550 Educational support activities أنشطة دعم التعليم 8550 855

8550.01 - Provision of non-instructional services that support educational 
processes or systems:
 • Educational consulting
 • Educational guidance counseling services
 • Educational testing evaluation services
 • Educational testing services
 • Organization of student exchange programs

- تقديم خدمات غير تعليمية لمساندة العملية التعليمية أو النظام التعليمي: 

• االستشارات التعليمية

• خدمات التوجيه التعليمي

• خدمات تقييم االختبارات التعليمية

• خدمات االختبارات التعليمية

• تنظيم برامج تبادل الطالب

8550.01

8550.12 - Education consultancy - إستشارات التعليم 8550.12

8550.13 - Hospitality and tourism training services - التدريب في مجال الضيافة و السياحة 8550.13

Division 91 Libraries, archives, museums and other cultural activities األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه القسم 93

910 9101 Libraries, archives, museums and other cultural activities المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى 9101 910

- This division includes activities of libraries and archives; the 
operation of museums of
all kinds, botanical and zoological gardens; the operation of 
historical sites and nature
reserves activities. It also includes the preservation and exhibition 
of objects, sites and
natural wonders of historical, cultural or educational interest (e.g. 
world heritage sites,
etc).

المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى

9101.01 —documentation and information activities of libraries of all 
kinds, reading, listening and
viewing rooms, public archives providing service to the general 
public or to a special
clientele, such as students, scientists, staff, members as well as 
operation of government archives: organization of a collection, 
whether specialized or not cataloguing collections lending and 
storage of books, maps, periodicals, films, records, tapes, works 
of art etc. retrieval activities in order to comply with information 
requests etc.

أنشطة التوثيق واإلعالم للمكتبات بأنواعها قراءة واستماع و

عرض الغرف واألرشيفات العامة التي تقدم الخدمة لعامة الناس أو خاصة

العمالء ، مثل الطالب والعلماء والموظفين واألعضاء وكذلك تشغيل 

المحفوظات الحكومية: تنظيم مجموعة ، سواء كانت مجموعات متخصصة أو 

غير فهرسة ، وإقراض وتخزين الكتب والخرائط والدوريات واألفالم والسجالت 

واألشرطة واألعمال الفنية ، إلخ. . أنشطة االسترجاع من أجل االمتثال لطلبات 

المعلومات وما إلى ذلك.

9101.01

9101.02 —stock photo libraries and services مكتبات الصور والخدمات 9101.02

9102 Museums activities and operation of historical sites and buildings أنشطة المتاحف وتشغيل المواقع والمباني التاريخية 9102

9102.01 art museums, museums of jewellery, furniture, costumes, 
ceramics, silverware متاحف الفن ومتاحف المجوهرات واألثاث واألزياء والسيراميك واألواني 

الفضية

9102.01

9102.02 natural history, science and technological museums, historical 
museums. التاريخ الطبيعي والمتاحف العلمية والتكنولوجية والمتاحف التاريخية. 9102.02

9102.03 other specialized museums متاحف متخصصة أخرى 9102.03

9102.04 open-air museums متاحف في الهواء الطلق 9102.04

9102.05 operation of historical sites and buildings تشغيل المواقع والمباني التاريخية 9102.05

9103 Botanical and zoological gardens and nature reserves activities الحدائق النباتية والحيوانية وأنشطة المحميات الطبيعية 9103

9103.01 —operation of botanical and zoological gardens, including 
children’s zoos تشغيل الحدائق النباتية والحيوانية بما في ذلك حدائق الحيوان لألطفال 9103.01

9103.02 —operation of nature reserves, including wildlife preservation, etc. تشغيل المحميات الطبيعية ، بما في ذلك الحفاظ على الحياة البرية ، إلخ. 9103.02

Division 93 Sports activities and amusement and recreation activities األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه القسم 93

931 Sports activities األنشطة الرياضية 931

9312 Activities of sports clubs أنشطة النوادي الرياضية 9312

Section R: Arts, entertainment and recreation
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9312.01 - Operation of sports clubs:
 • Football clubs
 • Bowling clubs
 • Swimming clubs
 • Golf clubs
 • Boxing clubs
 • Body-building clubs
 • Winter sports clubs
 • Chess clubs
 • Track and field clubs
 • Shooting clubs, etc.

 :تشغيل النوادي الرياضية -

نوادي كرة القدم •

نوادي البولينغ •

نوادي السباحة •

 نوادي الغولف •

 نوادي المالكمة •

 نوادي كمال األجسام •

نوادي الرياضة الشتوية •

نوادي الشطرنج •

نوادي سباقات المضمار والميدان •

9312.01

932 9321 Activities of amusement parks and theme parks أنشطة المتنزهات والمالهي 9321 932

activities of amusement parks or theme parks, including the 
operation of a variety of
attractions, such as mechanical rides, water rides, games, shows, 
theme exhibits and
picnic grounds

 

أنشطة المتنزهات الترفيهية أو المتنزهات ، بما في ذلك تشغيل مجموعة 

متنوعة من عوامل الجذب ، مثل األلعاب الميكانيكية ، وركوب المياه ، واأللعاب 

، والعروض ، ومعارض الموضوعات و مواقع النزهة

932 9329 Other amusement and recreation activities n.e.c. أنشطة التسلية والترفيه األخرى غير المصّنفة في موضع آخر. 9329 932

9329.01 —activities of recreation parks, beaches, including renting of 
facilities such as bathhouses, lockers, chairs etc. أنشطة الحدائق الترفيهية والشواطئ ، بما في ذلك تأجير المرافق مثل 

الحمامات والخزائن والكراسي وما إلى ذلك.

9329.01

9329.02 —operation of recreational transport facilities, e.g. marinas تشغيل مرافق النقل الترفيهي ، على سبيل المثال المراسي 9329.02

9329.03 —operation of ski hills تشغيل تالل التزلج 9329.03

9329.04 —renting of leisure and pleasure equipment as an integral part of 
recreational facilities تأجير معدات الترفيه كجزء ال يتجزأ من المرافق الترفيهية 9329.04

9329.05 —operation of fairs and shows of a recreational nature تشغيل المعارض والعروض الترفيهية 9329.05

9329.07 —operation (exploitation) of coin-operated games تشغيل (استغالل) األلعاب التي تعمل بقطع النقود المعدنية 9329.07

9329.08 —other amusement and recreation activities (except amusement 
parks and theme parks) not elsewhere classified أنشطة التسلية والترفيه األخرى (باستثناء مدن المالهي ومدن المالهي) غير 

المصنفة في مكان آخر

9329.08

9329.09 —activities of producers or entrepreneurs of live events other than 
arts or sports events, with or without facilities أنشطة المنتجين أو رواد األعمال لألحداث الحية بخالف الفنون أو األحداث 

الرياضية ، مع أو بدون مرافق

9329.09

Division 95 Repair of computers and personal and household goods إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية القسم 95

951 Repair of computers and communication equipment إصالح أجهزة الحاسوب ومعدات االتصاالت 951

9511 Repair of computers and peripheral equipment إصالح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب 9511

9511.01 - Repair and maintenance of:
 • Desktop computers
 • Laptop computers
 • Magnetic disk drives, flash drives and other storage devices
 • Optical disk drives (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
 • Printers
 • Monitors
 • Keyboards
 • Mice, joysticks and trackball accessories
 • internal and external computer modems
 • Dedicated computer terminals
 • Computer servers
 • Scanners, including bar code scanners
 • Smart card readers
 • Virtual reality helmets
 • Computer projectors

- إصالح وصيانة ما يلي: 

• الحواسيب المكتبية

• لحواسيب الشخصية

• مّحركات األقراص المغناطيسية، ومّحركات التخزين السريع وغيرها من أجهزة 

التخزين

• محركات األقراص الضوئية (األقراص الحاسوبية المدمجة للقراءة والكتابة، 

واألقراص المدمجة للقراءة فقط، وأقراص الفيديو الرقمية للقراءة فقط، 

وأقراص الفيديو الرقمية للقراءة والكتابة) 

• الطابعات

• الشاشات

9511.01

9511.02 - Repair and maintenance of:
 • Computer terminals like automatic teller machines (atm’s); 
point-of-sale (pos) terminals, not mechanically operated
 • Hand-held computers (pda’s)

- إصالح وصيانة ما يلي: 

• المحطات الطرفية للحاسوب مثل الّصراف اآللي والمحطات الطرفية لحساب 

مشتريات الزبائن غير المشغلة ميكانيكيا 

• الحواسيب الشخصية اليدوية

9511.02

9512 Repair of communication equipment إصالح معدات االتصاالت 9512

Section S: Other service activities
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9512.01 - Repair and maintenance of communications equipment such as:
 • Cordless telephones
 • Cellular phones
 • Carrier equipment modems
 • Fax machines
 • Communications transmission equipment (e.g. routers, bridges, 
modems)
 • Two-way radios
 • Commercial tv and video cameras

- إصالح وصيانة معدات االتصاالت، مثل: 

• الهواتف الالسلكية

• الهواتف الخلوية

• مودم المعدات المحمولة

• أجهزة الفاكس

• أجهزة اإلرسال في االتصاالت (مثل موزع اإلشارات، والجسور، والمودم)

• أجهزة االستقبال واإلرسال اإلذاعي

• أجهزة التصوير التجاري بالتليفزيون والفيديو

9512.01

952 Repair of personal and household goods إصالح السلع الشخصية والمنزلية 952

9521 Repair of consumer electronics إصالح األجهزة اإللكترونية االستهالكية 9521

9521.01 - Repair and maintenance of consumer electronics:
 • Television, radio receivers
 • Video cassette recorders (VCR)
 • CD players
 • Household-type video cameras

- إصالح وصيانة األجهزة اإللكترونية االستهالكية: 

• أجهزة التليفزيون وأجهزة االستقبال اإلذاعي

• مّسجالت شرائط الفيديو

• أجهزة تشغيل األقراص المدمجة

• أجهزة التصوير المنزلية بالفيديو

9521.01

9522 Repair of household appliances and home and garden equipment إصالح األجهزة المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق 9522

9522.01 - Repair and servicing of household appliances
 • Refrigerators, stoves, washing machines, clothes dryers, room 
air conditioners, etc.

- إصالح وصيانة األجهزة المنزلية: 

•المبردات والمواقد والّغساالت ومجففات المالبس ومكيفات الهواء 

بالحجرات، إلخ

9522.01

9522.02 - Repair and servicing of home and garden equipment
 • Lawnmowers, edgers, snow- and leaf- blowers, trimmers, etc. - إصالح وصيانة المعدات المنزلية ومعدات الحدائق: 

• ماكينات قص الحشائش وآالت التشذيب ونفاخات الثلج واألوراق، وآالت 

تشذيب الحواف، إلخ

9522.02

9523 Repair of footwear and leather goods إصالح األحذية والمنتجات الجلدية 9523

9523.01 - Repair and maintenance of footwear:
 • Shoes, boots etc. - إصالح وصيانة األحذية: 

•األحذية العادية والطويلة، إلخ.

9523.01

9523.02 - Fitting of heels - تركيب النعول 9523.02

9523.03 - Repair and maintenance of leather goods:
 • Luggage and the like - إصالح وصيانة المنتجات الجلدية: 

• الحقائب وما شابهها

9523.03

9524 Repair of furniture and home furnishings إصالح األثاث والمفروشات المنزلية 9524

9524.01 - Reupholstering, refinishing, repairing and restoring of furniture 
and home furnishings including office furniture - تجديد بطائن األثاث والمفروشات المنزلية وتبطينها وإصالحها وصيانتها، بما 

في ذلك األثاث المكتبي

9524.01

9524.02 - Assembly of self-standing furniture - تجميع قطع األثاث المنفردة 9524.02

9529 Repair of other personal and household goods إصالح السلع الشخصية والمنزلية األخرى 9529

9529.01 - Repair of bicycles - إصالح الّدراجات 9529.01

9529.02 - Repair and alteration of clothing - إصالح وضبط قياسات المالبس 9529.02

9529.03 - Repair and alteration of jewellery - إصالح المجوهرات وتغييرها 9529.03

9529.04 - Repair of watches, clocks and their parts such as watchcases 
and housings of all materials; movements, chronometers, etc. - إصالح الساعات بأنواعها وأجزائها، مثل مظاريف الساعات وأجزائها الداخلية؛ 

وضبط حركتها، وأجهزة قياس الوقت، إلخ.

9529.04

9529.05 - Repair of sporting goods (except sporting guns) - إصالح األدوات الرياضية (ما عدا بنادق الصيد) 9529.05

9529.06 - Repair of books - إصالح الكتب 9529.06

9529.07 - Repair of musical instruments - إصالح اآلالت الموسيقية 9529.07

9529.08 - Repair of toys and similar articles - إصالح الُلعب واألصناف المماثلة 9529.08

9529.09 - Repair of other personal and household goods - إصالح السلع الشخصية والمنزلية األخرى 9529.09

9529.10 - Piano-tuning - ضبط نغمات البيانو 9529.10

Division 96 Other personal service activities أنشطة الخدمات الشخصية األخرى القسم 96

960 Other personal service activities أنشطة الخدمات الشخصية األخرى 960

9601 Washing and (dry-) cleaning of textile and fur products غسيل المنسوجات ومنتجات الفراء وتنظيفها (الجاف) 9601

Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم



9601.01 - Laundering and dry-cleaning, pressing etc., of all kinds of 
clothing (including fur) and textiles, provided by mechanical 
equipment, by hand or by self-service coin-operated machines, 
whether for the general public or for industrial or commercial 
clients

 غسيل جميع أنواع المالبس (بما في ذلك الفراء) والمنسوجات، وتنظيفها -

 الجاف، وكواؤها، إلخ ، سواء كان ذلك باستخدام أجهزة ميكانيكية أو باليد أو

 بأجهزة تعمل بإدخال َقِ◌طع معدنية، وسوًاء كان ذلك للزبائن من الجمهور أو

المؤسسات الصناعية أو التجارية

9601.01

9601.02 - Laundry collection and delivery جمع المالبس للغسيل وتوصيلها - 9601.02

9601.03 - Carpet and rug shampooing and drapery and curtain cleaning, 
whether on clients’
 premises or not

 غسيل الّسجاد والُبسط وتنظيف المفروشات والستائر, سواء كان ذلك في 

أماكن العمالء أو لم يكن

9601.03

9601.04 - Provision of linens, work uniforms and related items by laundries  توفير البياضات واألزياء المّوحدة للعاملين، وما يتصل بذلك من أصناف، عن -

طريق المغاسل

9601.04

9601.05 - Diaper supply services خدمات توفير الحفاظات - 9601.05

9601.06 - Repair and minor alteration of garments or other textile articles 
when done in connection with cleaning  اإلصالحات والتعديالت الطفيفة للثياب أو غيرها من أصناف المنسوجات إذا -

كانت مقترنة بالتنظيف

9601.06

9602 Hairdressing and other beauty treatment تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى 9602

9602.01 - Hair washing, trimming and cutting, setting, dyeing, tinting, 
waving, straightening and similar activities for men and women  غسل الشعر وتشذيبه وّقصه وتصفيفه وصباغته وتلوينه و تمويجه وفرده -

وغير ذلك من األنشطة المشابهة، للرجال والنساء

9602.01

9602.02 - Shaving and beard trimming حالقة الذقن وتشذيب اللحية - 9602.02

9602.03 - Facial massage, manicure and pedicure, make-up etc. تدليك الوجه، والعناية بأظافر اليدين وأظافر القدم ، إلخ - 9602.03

9609 Other personal service activities n.e.c. أنشطة الخدمات الشخصية األخرى غير المصّنفة في موضع آخر 9609

9609.03 - Genealogical organizations منظمات األنساب - 9609.03

9609.04 - Porters, valet car parkers etc. 9609.04 ماسحو األحذية و الحمالون ومنادو السيارات ، إلخ

9609.05 - Concession operation of coin-operated personal service 
machines (photo booths,
 weighing machines, machines for checking blood pressure, coin-
operated lockers etc.)

 تشغيل آالت الخدمات الشخصية التي تعمل بإدخال قطع العملة بموجب -

 التزام (أكشاك التصوير وماكينات الوزن وأجهزة قياس ضغط الدم والخزانات

(التي تّشغل بإدخال قطع العملة، وما إلى ذلك

9609.05

Division 97 Activities of households as employers of domestic personnel انشطة تشغيل العمالة القسم 97

970 9700 Activities of households as employers of domestic personnel أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي 9700 970

Activities of households as employers of domestic personnel such 
as maids, cooks, waiters, valets, butlers, laundresses, gardeners, 
gatekeepers, stable-lads, chauffeurs, caretakers, governesses, 
babysitters, tutors, secretaries etc. It allows the domestic 
personnel employed to state the activity of their employer in 
censuses or studies, even though the employer is an individual. 
The product produced by this activity is consumed by the 
employing household.

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل المنزلي ، مثل الخدم 

والطباخين ومقدمي الطعام والسقاة والغساالت والبستانيين والبوابين 

والسياس والسائقين والمشرفين والمربيات وجليسات األطفال والمعلمين 

والسكرتيرات ، إلخ

وهذا الفرع يسمح للعاملين المشتغلين في المنزل بذكر نشاط رب العمل في 

التعدادات أو الدراسات حتى لو كان رب العمل أحد األفراد ، وناتج هذا النشاط 

تستهلكه األسر المعيشية التي تستخدم هؤالء األفراد
7730 Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible 

goods تأجير اآلالت والمعدات األخرى والسلع الحقيقية 7730

7730.12 Robots & Smart Machines Rental تأجير الروبوتات واألجهزة الذكية 7730.12

33 Repair and installation of machinery and equipment إصالح وتركيب اآلالت والمعدات 33

331 331 Repair of fabricated metal products, machinery and equipment إصالح منتجات المعادن المشكلة واآلالت والمعدات 331

3311 Repair of fabricated metal products إصالح منتجات المعادن المشكلة 3311

3311.01 — repair of metal tanks, reservoirs and containers إصالح الخزانات والصهاريج واألوعية المعدنية 3311.01

3311.02 — repair and maintenance for pipes and pipelines أعمال اإلصالح والصيانة لألنابيب وخطوط األنابيب 3311.02

3311.03 — mobile welding repair اإلصالح باللحام المتحرك 3311.03

3311.04 — repair of steel shipping drums إصالح أسطوانات الشحن الفوالذية 3311.04

3311.05 — repair and maintenance of steam or other vapour generators إصالح وصيانة المولدات البخارية 3311.05

3311.06 — repair and maintenance of auxiliary plant for use with steam 
generators:
* condensers, economizers, superheaters, steam collectors and 
accumulators

 إصالح وصيانة الوحدات المساعدة للمولدات البخارية

المكثفات وأنابيب التغذية ، والسخانات الفائقة ،ومجمعات البخار ، والمراكم 

3311.06

3311.08 — repair and maintenance of parts for marine or power boilers إصالح وصيانة أجزاء الغاليات البحرية أو الكهربائية 3311.08

3311.09 — platework repair of central heating boilers and radiators إصالح صفائح غاليات التدفئة المركزية ومشعاتها 3311.09

Section T: Activities of households as employers; undifferentiated goods- and services-producing activities of households for own use

Standard
Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم



3311.10 —repair and maintenance of fire arms and ordnance (including 
repair of sporting and recreational guns) إصالح وصيانة األسلحة النارية والمعدات المتفجرة ، ( بما في ذلك إصالح 

بنادق الصيد والتسلية )

3311.10

3312 Repair of machinery إصالح اآلالت 3312

3312.01 — repair and maintenance of non-automotive engines, e.g. ship or 
rail engines. إصالح وصيانة المحركات غير محركات السيارات ، مثل محركات السفن 

والقطارات

3312.01

3312.02 — repair and maintenance of pumps and related equipment إصالح وصيانة المضخات وما يتصل بها من معدات 3312.02

3312.03 — repair and maintenance of fluid power equipment إصالح وصيانة المعدات التي تعمل بالطاقة السائلة 3312.03

3312.04 — repair of valves إصالح الصمامات 3312.04

3312.05 — repair of gearing and driving elements إصالح عناصر التعشيق والحركة  

3312.06 — repair and maintenance of industrial process furnaces إصالح وصيانة أفران العمليات الصناعية 3312.06

3312.07 — repair and maintenance of materials handling equipment إصالح وصيانة معدات التبريد التجارية ومعدات تنقية الهواء 3312.07

3312.08 — repair and maintenance of commercial-type general-purpose 
machinery إصالح وصيانة اآلالت ذات األغراض العامة من النوع التجاري 3312.08

3312.09 —  repair of other power-driven hand-tools إصالح األدوات اليدوية األخرى التي تعمل بالكهرباء 3312.09

3312.10 —  repair and maintenance of metal cutting and metal forming 
machine tools and acces- إصالح وصيانة أدوات الورش الخاصة بقطع وتشكيل المعادن ولواحقها 3312.10

3312.11 —  repair maintenance of other machine tools إصالح وصيانة معدات اآلالت األخرى 3312.11

3312.12 —  repair and maintenance of agricultural tractors إصالح وصيانة الجرارات الزراعية 3312.12

3312.13 —  repair and maintenance of agricultural machinery and forestry 
and logging machinery إصالح وصيانة المعدات الزراعية واآلالت المستعملة في الغابات وقطع األشجار 3312.13

3312.14 —  repair and maintenance of metallurgy machinery إصالح وصيانة اآلالت المستخدمة في أعمال المعادن 3312.14

3312.15 —  repair and maintenance of mining, construction, and oil and 
gas field machinery إصالح وصيانة اآلالت المستخدمة في المناجم والتشييد وحقول النفط والغاز 3312.15

3312.16 —  repair and maintenance of food, beverage, and tobacco 
processing machinery إصالح وصيانة اآلالت المستخدمة في تحضير الطعام والشراب والتبغ 3312.16

3312.17 —  repair and maintenance of textile apparel, and leather 
production machinery إصالح وصيانة آالت الملبوسات النسيجية والمنتجات الجلدية 3312.17

3312.18 —  repair and maintenance of papermaking machinery إصالح وصيانة آالت صنع الورق 3312.18

3312.19 —  repair and maintenance of other special-purpose machinery of 
division 28 إصالح وصيانة اآلالت األخرى ذات األغراض الخاصة المذكورة في القسم 28 3312.19

3312.20 — repair and maintenance of weighing equipment إصالح وصيانة الموازين 3312.20

3312.21 — repair and maintenance of vending machines إصالح وصيانة البائعات الميكانيكية 3312.21

3312.22 — repair and maintenance of cash registers إصالح وصيانة أجهزة تسجيل وعد النقود 3312.22

3312.23 — repair and maintenance of photocopy machines إصالح وصيانة أجهزة تصوير األوراق 3312.23

3312.24 — repair of calculators, electronic إصالح اآلالت الحاسبة ، سواء كانت إلكترونية أو غيرها 3312.24

3312.25 — repair of typewriters إصالح الطابعات 3312.25

33 331 3313 Repair of electronic and optical equipment إصالح المعدات اإللكترونية والبصرية 3313 331 33

3313.01 — repair and maintenance of the measuring, testing, navigating 
and control equipment.
* aircraft engine instruments
* automotive emissions testing equipment
* meteorological instruments
* physical, electrical and chemical properties testing and 
inspection equipment � 
* surveying instruments
* radiation detection and monitoring instruments

إصالح وصيانة معدات القياس ، واإلختبار ، والمالحة ، والسيطرة ، التي تدخل 

في المجموعة مثل : 

* أجهزة محركات الطائرات 

* معدات اختبار ابعاثات السيارات 

* أجهزة األرصاد الجوية 

* معدات اختبار وفحص الخواص الفيزيائية والكهربائية والكيميائية

*أجهزة المساحة 

* أجهزة تحري ورصد اإلشعاع 

3313.01

Standard
Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم



3313.02 —repair and maintenance of irradiation, electromedical and 
electrotherapeutic equip- ment
* magnetic resonance imaging equipment 
* medical ultrasound equipment
* pacemakers
* hearing aids
* electrocardiographs
* electromedical endoscopic equipment irradiation apparatus

إصالح وصيانة معدات اإلشعاع والمعدات الكهربائية واإللكترونية المستخدمة 

في األغراض الطبية :

* معدات التصوير بالرنين المغناطيسي 

* المعدات الطبية فوق الصوتية 

* أجهزة ضبط نبضات القلب 

* المعينات الصوتية

* أجهزة رسم نبضات القلب 

* معدات المناظير الطبية اإللكترونية

3313.02

3313.03 — repair and maintenance of optical instruments and equipment.
* binoculars
* microscopes (except electron and proton microscopes) 
* telescopes
* prisms and lenses (except ophthalmic)
* photographic equipment

إصالح وصيانة األجهزة والمعدات البصرية :

* النظارات المكبرة 

* المجهر ( فيما عدا المجهر اإللكتروني والبروتوني )

* التليسكوب 

* المخروطات والعدسات ( فيما عدا المستخدة في عالج اإلبصار ) 

* معدات التصوير

3313.03

33 331 3314 Repair of electrical equipment إصالح المعدات الكهربائية 3314 331 33

3314.01 — repair and maintenance of power, distribution, and specialty 
transformers إصالح وصيانة محوالت الكهرباء والتوزيع والمحوالت ذات األغراض الخاصة 3314.01

3314.02 — repair and maintenance of electric motors, generators, and 
motor generator sets إصالح وصيانة المحركات والمولدات الكهربائية ومجاميع المولدات للمحركات 3314.02

3314.03 — repair and maintenance of switchgear and switchboard 
apparatus إصالح وصيانة أجهزة التحويل ولوحات التحويل 3314.03

3314.04 — repair and maintenance of relays and industrial controls إصالح وصيانة أجهزة الترحيل والضوابط الصناعية 3314.04

3314.05 — repair and maintenance of primary and storage batteries إصالح وصيانة البطاريات األساسية وبطاريات الخزن 3314.05

3314.06 — repair and maintenance of electric lighting equipment إصالح وصيانة معدات اإلضاءة الكهربائية 3314.06

3314.07 —repair and maintenance of current-carrying wiring devices and 
non current-carrying wiring devices for wiring electrical circuits إصالح وصيانة أجهزة مد األسالك الحاملة للطاقة وأجهزة مد األسالك غير 

الحاملة للطاقة التي تستخدم في توصيل الدارات الكهربائية

3314.07

33 331 3319 Repair of other equipment إصالح المعدات األخرى 3319 331 33

3319.01 — repair of fishing nets, including mending إصالح شباك الصيد ، بما في ذلك رتقها 3319.01

3319.02 — repair or ropes, riggings, canvas and tarps إصالح الحبال العادية وحبال السفن واألقمشة الكتانية والمقيرة 3319.02

3319.03 — repair of fertilizer and chemical storage bags إصالح أجولة تخزين األسمدة والكيميائيات 3319.03

3319.04 — repair or reconditioning of wooden pallets, shipping drums or 
barrels, and similar items إصالح أو إعادة ضبط السقاالت الخشبية وأسطوانات أو براميل الشحن وما 

شابهها

3319.04

3319.05 — repair of pinball machines and other coin-operated games إصالح الماكينات التي تعمل بإدخال عمالت معدنية واأللعاب المشابههة 3319.05

3319.06 — restoring of organs and other historical musical instruments إصالح اآلالت الموسيقية كاألورغ وسائر اآلالت  الموسيقية التاريخية 3319.06

33 332 3320 Installation of industrial machinery and equipment تركيب اآلالت والمعدات الصناعية 3320 332 33

3320.01 — installation of industrial machinery in industrial plant تركيب اآلالت الصناعية في المصانع 3320.01

3320.02 — installation of industrial process control equipment تركيب معدات ضبط العمليات الصناعية 3320.02

3320.03 — installation of other industrial equipment, e.g.:
* communications equipment
* mainframe and similar computers
* irradiation and electromedical equipment etc.

تركيب المعدات الصناعية األخرى ، مثل :

* معدات اإلتصاالت 

* أجهزة الحاسوب الرئيسية والطرفية 

* معدات اإلشعاع والمعدات الكهربائية الطبية

3320.03

3320.04 — dismantling large-scale machinery and equipment فك اآلالت والمعدات الضخمة 3320.04

3320.05 — activities of millwrights أنشطة ميكانيكا اآلالت 3320.05

3320.06 — machine rigging تركيب آالت الحفر 3320.06

3320.07 — installation of bowling alley equipment تركيب تجهيزات صاالت البولينغ 3320.07

35 351 Electricity, gas, steam and air conditioning supply توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 351 35

3510 Electric power generation, transmission and distribution توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها 3510

3510.01 —operation of generation facilities that produce electric energy, 
including thermal, nuclear, hydroelectric, gas turbine, diesel and 
renewable

تشغيل مرافق التوليد التي تنتج الطاقة الكهربائية ، بما فيها الطاقة الحرارية 

والنووية والمائية ومولدات الغاز والديزل والطاقة المتجددة

3510.01
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3510.02 —  operation of transmission systems that convey the electricity 
from the generation facil- ity to the distribution system تشغيل خطوط النقل التي تنقل الكهرباء من مرافق التوليد إلى شبكة التوزيع 3510.02

3510.03 —  operation of distribution systems (i.e. consisting of lines, poles, 
meters, and wiring) that convey electric power received from the 
generation facility or the transmission system to the final 
consumer

تشغيل شبكات التوزيع ( تتكون مثال من خطوط وأعمدة ومقاييس وأسالك ) 

التي تنقل الطاقة الكهربائية من مرافق التوليد أو شبكة التوزيع إلى المستهلك

3510.03

3510.06 — operation of electricity and transmission capacity exchanges 
for electric power تشغيل عمليات المقاصة للكهرباء وتوزيع الطاقة الكهربائية 3510.06

353 3530 Steam and air conditioning supply توصيل الوقود البخاري وتكييف الهواء 3530 353

3530.01 —  production, collection and distribution of steam and hot water 
for heating, power and other purposes إنتاج البخار والمياه الساخنة ألغراض التدفئة والوقود واألغراض األخرى ، 

وتجميعها وتوزيعها

3530.01

3530.02 —  production and distribution of cooled air إنتاج وتوزيع الهواء المبرد 3530.02

3530.03 —  production and distribution of chilled water for cooling 
purposes إنتاج وتوزيع المياه المبردة ألغراض التبريد 3530.03

3530.04 —  production of ice, including ice for food and non-food (e.g. 
cooling) purposes إنتاج الثلج ، بما في ذلك الثلج لالستخدام في األغذية وفي غير األغذية ( التبريد 

مثال )

3530.04

2511.05 — metal room partitions for floor attachment الفواصل المعدنية للغرف بتثبيتها في األرض 2511.05

259 Manufacture of other fabricated metal products; metalworking 
service activities صنع منتجات المعادن المشكلة األخرى ، أنشطة خدمات تشكيل المعادن 259

2591 Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder 
metallurgy تشكيل المعادن بالطرق والكبس والدلفنة ، ميتالورجيا المساحيق 2591

2591.01 — forging, pressing, stamping and roll-forming of metal تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة 2591.01

2591.02 —powder metallurgy: production of metal objects directly from 
metal powders by heat treatment (sintering) or under pressure ميتالورجيا المساحيق : إنتاج أشياء معدنية من المساحيق المعدنية بشكل مباشر 

عن طريق المعالجة بالحرارة ( التلبيد ) أو تحت الضغط

2591.02

2592 Treatment and coating of metals; machining معالجة وطلي المعادن ، المعالجة باآلالت 2592

2592.01 — plating, anodizing etc. of metals طالء المعادن أو معالجتها بالطريقة األنودية ، إلخ 2592.01

2592.02 — heat treatment of metals معالجة المعادن بالحرارة 2592.02

2592.03 — deburring, sandblasting, tumbling, cleaning of metals إزالة العوالق من المعادن أو تنظيفها بالسفع  الرملي أو صقلها في وعاء دوار أو 

تنظيفها

2592.03

2592.04 — colouring and engraving of metals تلوين ونقش المعادن 2592.04

2592.05 — non-metallic coating of metals:
* plasticizing, enamelling, lacquering etc. طالء المعادنبمواد الفلزية :

* الطالء بالبالستيك أو المينا أو الالك ، إلخ

2592.05

2592.06 — hardening, buffing of metals تقسية المعادن أو صقلها 2592.06

2592.07 — boring, turning, milling, eroding, planing, lapping, broaching, 
levelling, sawing, grind- ing, sharpening, polishing, welding, 
splicing etc. of metalwork pieces

التثقيب ، الخراطة ، التفريز ، التفتيت ، القشط ، التجليخ بالتحضين ، ضبط 

الثقوب ، ضبط الثقوب ، التسوية ، النشر ، التجليخ ، السن ، التلميع ، اللحام ، 

الجدل ، إلخ ، لقطع المعادن المشكلة

2592.07

2592.08 — cutting of and writing on metals by means of laser beams قطع المعادن والكتابة عليها بواسطة أشعة الليزر 2592.08

2211.04 — tyre rebuilding and retreading إعادة بناء اإلطارات وإستبدال األسطح الخارجية لإلطارات 2211.04

2220.06 — cellophane film or sheet رقائق أو صحائف السيلوفان 2220.06

2396 Cutting, shaping and finishing of stone قطع وتشكيل وصقل األحجار 2396

This class includes the manufacture of semiconductors and other 
components for elec- tronic applications. يشمل هذا الفرع صنع أشباه الموصالت ومكونات األجهزة اإللكترونية

2610.16 —  loading of components onto printed circuit boards تحميل المكونات على لوحات الدوائر المطبوعة 2610.16

2670.14 — coating, polishing and mounting of lenses طالء وتلميع وتركيب العدسات 2670.14

301 Building of ships and boats بناء السفن والقوارب 301

3011 Building of ships and floating structures بناء السفن والمنشآت العائمة 3011

3012 Building of pleasure and sporting boats بناء قوارب النزهة والرياضة 3012

331 3311 Repair of fabricated metal products إصالح منتجات المعادن المشكلة 3311 331

3311.01 — repair of metal tanks, reservoirs and containers إصالح الخزانات والصهاريج واألوعية المعدنية 3311.01

3311.02 — repair and maintenance for pipes and pipelines أعمال اإلصالح والصيانة لألنابيب وخطوط األنابيب 3311.02

3311.03 — mobile welding repair اإلصالح باللحام المتحرك 3311.03

3311.04 — repair of steel shipping drums إصالح أسطوانات الشحن الفوالذية 3311.04

3311.05 — repair and maintenance of steam or other vapour generators إصالح وصيانة المولدات البخارية 3311.05
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3311.06 — repair and maintenance of auxiliary plant for use with steam 
generators:
* condensers, economizers, superheaters, steam collectors and 
accumulators

 إصالح وصيانة الحدات المساعدة للمولدات البخارية

المكثفات وأنابيب التغذية ، والسخانات الفائقة ،ومجمعات البخار ، والمراكم *

3311.06

3311.08 — repair and maintenance of parts for marine or power boilers إصالح وصيانة أجزاء الغاليات البحرية أو الكهربائية 3311.08

3311.09 — platework repair of central heating boilers and radiators إصالح صفائح غاليات التدفئة المركزية ومشعاتها 3311.09

3311.10 —repair and maintenance of fire arms and ordnance (including repair of sporting and recreational guns) إصالح وصيانة األسلحة النارية والمعدات المتفجرة ، ( بما في ذلك إصالح

بنادق الصيد والتسلية )

3311.10

36 360 3600 Water collection, treatment and supply تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها 3600 360 36

37 370 3700 Sewerage الصرف الصحي 3700 370 37

38 Waste collection, treatment and disposal activities; materials 
recovery أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها ، واسترجاع المواد 38

381 waste Collection. جمع القمامة 381

3811 Collection of non-hazardous waste جمع النفايات غير الخطيرة 3811

3811.01 —collection of non-hazardous solid waste (i.e. garbage) within a 
local area, such as collection of waste from households and 
businesses by means of refuse bins, wheeled bins, containers etc 
may include mixed recoverable materials

 جمع النفايات الصلبة غير الخطرة ( مثل القمامة ) في منطقة محلية ، مثل -

 جمع القمامة من المنازل والمكاتب ودوائر األعمال باستخدام سالل القمامة

 والسالل التي تجر على عجالت والحاويات وما إليها وقد تشتمل على مواد

حافظة مختلطة قابلة لإلسترجاع

3811.01

3811.02 —collection of recyclable materials جمع المواد القابلة للتدوير 3811.02

3811.03 —collection of used cooking oils and fats جمع زيوت الطبخ والدهون المستعملة 3811.03

3811.04 —collection of refuse in litter-bins in public places جمع القمامة من سالل القمامة في األماكن العامة 3811.04

3811.05 —collection of construction and demolition waste جمع النفايات األنقاض المتخلفة عن أعمال البناء والهدم 3811.05

3811.06 —collection and removal of debris such as brush and rubble جمع وتصريف المخلفات مثل العراجين وكسر الحجارة 3811.06

3811.07 —collection of waste output of textile mills جمع مخلفات معامل النسيج 3811.07

3811.08 —operation of waste transfer stations for non-hazardous waste تشغيل محطات نقل النفايات للمواد غير الخطرة 3811.08

3812 Collection of hazardous waste جمع النفايات الخطرة 3812

3812.01 —collection of hazardous waste, such as: 
* used oil from shipment or garages
* bio-hazardous waste 
* used batteries

جمع النفايات الخطرة ، مثل 

* الزيوت المستعملة من الشحن أو المرائب 

* المواد الخطرة البيولوجية

* البطاريات المستعملة

3812.01

3812.02 —operation of waste transfer stations for hazardous waste تشغيل محطات نقل النفايات للنفايات الخطرة 3812.02

382 Waste treatment and disposal معالجة النفايات وتصريفها 382

3821 Treatment and disposal of non-hazardous waste معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها 3821

39 390 3900 Remediation activities and other waste management services أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرى 3900 390 39

98 Undifferentiated goods- and services-producing activities of 
private households for own use  األنشطة غير المتميزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بها األسر الخاصة

الستخدامها الخاص

98

981 9810 Undifferentiated goods-producing activities of private households 
for own use األنشطة غير المميزة إلنتاج السلع التي تقوم بها األسر المعيشية الخاصة 

الستخدامها الخاص

9810 981

982 9820 Undifferentiated service-producing activities of private 
households for own use األنشطة غير المميزة إلنتاج الخدمات التي تقوم بها األسر المعيشية الخاصة 

الستخدامها الخاص

9820 982

2396 Cutting, shaping and finishing of stone قطع وتشكيل وصقل األحجار 2396

243 casting of metals سبك المعادن 243

3510.05 —activities of electric power brokers or agents that arrange the sale of electricity via power distribution systems operated by others أنشطة وكالء أو سماسرة الطاقة الكهربائية الذين يقومون بترتيب مبيعات

الكهرباء عن طريق شبكات توزيع يقوم آخرون بإدارتها

3510.05

3520.04 — sale of gas to the user through mains بيع الغاز إالى المستخدم عن طريق أنابيب رئيسية 3520.04

3520.05 —activities of gas brokers or agents that arrange the sale of gas 
over gas distribution systems operated by others أنشطة الوسطاء أو العمالء الذين يقومون بوضع الترتيبات لبيع الغاز في شبكات 

لتوزيع الغاز يقوم آخرون بادارتها

3520.05

71 711 7110 Architectural and engineering activities and related technical 
consultancy األنشطة المعمارية والهندسية والخدمات االستشارية الفنية المتصلة بها 7110 711 71
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7110.01 — architectural consulting activities:
* building design and drafting
* town and city planning and landscape architecture

األنشطة االستشارية المعمارية : 

* تصميم المباني و إعداد الخرائط 

* تخطيط المدن والهندسة المعمارية لتحميل المواقع

7110.01

7110.02 —engineering design (i.e. applying physical laws and principles of 
engineering in the design of machines, materials, instruments, 
structures, processes and systems) and consulting activities for:
* machinery, industrial processes and industrial plant.
* projects involving civil engineering, hydraulic engineering, traffic 
engineering
* water management projects.
* projects elaboration and realization relative to electrical and 
electronic engineering, mining engineering, chemical 
engineering, mechanical, industrial and systems engi- neering, 
safety engineering.
* project management activities related to construction.

التصميم الهندسي ( أي تطبيق القوانين الفيزيائية والقواعد الهندسية في 

تصميم اآلالت والمواد واألدوات واإلنشاءات والعمليات والنظم ) واألنشطة 

االستشارية فيما يتعلق بما يلي :

* اآلالت والعمليات الصناعية والمصانع  

* المشاريع التي تتضمن هندسة مدنية أو هيدروليكية أو مرورية  

* مشاريع إدارة المياه

* وضع المشاريع وتنفيذها بالنسبة للهندسة الكهربائية واإللكترونية ، وهندسة 

التعدين ، والهندسة الكيميائية والهندسة الميكانيكية والصناعية وهندسة النظم 

، وهندسة األمن والسالمة 

* أنشطة إدارة المشروع المتعلقة بالتشييد

7110.02

7110.03 —elaboration of projects using air conditioning, refrigeration, sanitary and pollutioncontrol engineering, acoustical engineering etc. إعداد المشاريع التي تستخدم هندسة تكييف الهواء وهندسة التبريد وهندسة

اإلصحاح ومكافحة التلوث وهندسة الصةتيات ، إلخ

7110.03

7110.04 — geophysical, geologic and seismic surveying المساحة الجغرافية والجيولوجية والزلزالية 7110.04

7110.05 — geodetic surveying activities:
* land and boundary surveying activities
* hydrologic surveying activities
* subsurface surveying activities
* cartographic and spatial information activities

أنشطة المسح الجيوديسي :  

* أنشطة مسح األراضي والحدود 

* أنشطة المسح الهيدرولوجي

 * أنشطة المسح تحت التربة 

* أنشطة المعلومات الخرائطية والمكانية

7110.05

43 432 Electrical, plumbing and other construction installation activities أعمال الكهرباء والسباكة وغيرها من األنشطة اإلنشائية 432 43

4321 Electrical installation التركيبات الكهربائية 4321

4321.01 — Installation of:
• Electrical wiring and fittings
• Telecommunications wiring
• Computer network and cable television wiring, including fibre 
optic
• Satellite dishes
• Lighting systems
• Fire alarms
• Burglar alarm systems
• Street lighting and electrical signals
• Airport runway lighting

التركيبات التالية :

• مد األسالك والتركيبات الكهربائية 

• مد أسالك اإلتصاالت 

• مد شبكات الحاسوب والكابل التلفزيوني ، بما في ذلك األسالك البصرية 

• األطباق الساتلية

• نظم اإلضاءة 

• نظم اإلنذار للحريق 

• نظم اإلنذار للسرقة 

• إضاءة الشوارع واإلشارات الكهربائية

• إضاءة المطارات والمهابط

4321.01

4322 Plumbing, heat and air-conditioning installation أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء 4322

4322.01 — Installation in buildings or other construction projects of:
• Heating systems (electric, gas and oil)
• Furnaces, cooling towers
• Non-electric solar energy collectors
• Plumbing and sanitary equipment
• Ventilation, refrigeration or air-conditioning equipment and ducts
• Gas fittings
• Steam piping
• Fire sprinkler systems
• Lawn sprinkler systems

تركيب ما يلي في المباني وغيرها من المشاريع اإلنشائية :

• نظم التدفئة ( كهرباء ، غاز ، نفط ) 

• األفران ، و أبراج التبريد

• بطاريات تجميع الطاقة الشمسية غير الكهربائية 

• معدات السباكو واإلصحاح 

• معدات التهوئة والتبريد وتكييف الهواء ، ومجاريها

• تركيبات الغاز

• أنابيب البخار 

• نظم إطفاء الحريق 

• نظم ري الحدائق 

4322.01

4322.02 Solar Energy Systems Installation تركيب أجهزة الطاقة الشمسية وإصالحها 4322.02

4329 Other construction installation تركيبات إنشائية أخرى 4329
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4329.01 — Installation in buildings or other construction projects of:
• Elevators, escalators
• Automated and revolving doors
• Lightning conductors
• Vacuum cleaning systems
• Thermal, sound or vibration insulation

تركيب ما يلي في المباني وغيرها من المشاريع اإلنشائية :

• المصاعد والساللم المتحركة 

• األبواب ذاتية الحركة والدوارة 

• موصالت اإلضاءة

• نظم التنظيف بالكنس 

• العزل الحراري أو الصوتي أو عزل الذبذبات  

4329.01

7290  - Mining of other non-ferrous metal ores 7290 - تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية األخرى

7290.01 mining and preparation of ores valued chiefly for non-ferrous 
metal content: 
•Aluminium (bauxite), copper, lead, zinc, tin, manganese, chrome, 
nickel, cobalt, molybdenum, tantalum, vanadium etc.
•Precious metals: gold, silver, platinum

ر قيمتها أساًسا الحتوائها على فلزات غير  - تعدين وإعداد الركازات التي تقدَّ

حديدية

• األلمينيوم (البوكسيت)، النحاس، الرصاص، الزنك، القصدير، المنغنيز، 

الكروم، النيكل، الكوبالت، الموليبدنوم، التنتالوم، الفاناديوم، إلخ

• الفلزات الثمينة: الذهب، الفضة، البالتين

7290.01

2432 Casting of non-ferrous metals سبك المعادن غير الحديدية 2432

2432.01 Casting of semi-finished products of aluminium, magnesium, 
titanium, zinc etc.  زة من األلومينيوم أو المغنيسيوم أو التيتانيوم أو سبك منتجات شبه مجهَّ

الزنك، إلخ

2432.01

2432.02 Casting of light metal castings سبك مسبوكات المعادن الخفيفة 2432.02

2432.03  Casting of heavy metal castings سبك مسبوكات المعادن الثقيلة 2432.03

2432.04 Casting of precious metal castings سبك مسبوكات المعادن الثمينة 2432.04

2432.05 Die-casting of non-ferrous metal castings 2432.05 سبك مسبوكات معدنية غير حديدية بالقوالب

Division 27 Manufacture of electrical equipment صنع المعدات الكهربائية القسم 27

271 2710 Manufacture of electric motors, generators, transformers and 
electricity distribution and control apparatus  صنع المحركات والمولدات والمحوالت الكهربائية وأجهزة توزيع الكهرباء

والتحكم فيها

2710 271

2710.01 — manufacture of distribution transformers, electric صنع محوالت التوزيع الكهربائية 2710.01

2710.02 — manufacture of arc-welding transformers صنع محوالت اللحام بالقوس الكهربائي 2710.02

2710.03 — manufacture of fluorescent ballasts (i.e. transformers) صنع كوابح الفلوريسنت ( أي المحوالت ) 2710.03

2710.04 — manufacture of substation transformers for electric power 
distribution صنع محوالت المحطات الفرعية لتوزيع الطاقة الكهربائية 2710.04

2710.05 — manufacture of transmission and distribution voltage regulators صنع المنظمات الفولطية للنقل والتوزيع 2710.05

2710.06 — manufacture of electric motors (except internal combustion 
engine starting motors) صنع المحركات الكهربائية ( باستثناء محرك تشغيل آالت االحتراق الداخلي ) 2710.06

2710.07 —manufacture of power generators (except battery charging 
alternators for internal combustion engines) صنع مولدات الطاقة ( باستثناء مبدالت شحن البطاريات لمحركات االحتراق 

الداخلي )

2710.07

2710.08 —  manufacture of motor generator sets (except turbine generator 
set units) صنع مجموعات مولدات المحرك ( باستثناء وحدات مجموعة المولد التوربيني ) 2710.08

2710.09 —  manufacture of prime mover generator sets صنع مجموعات مولد الحركة األولي 2710.09

2710.11 —  manufacture of power circuit breakers صنع قواطع الدوائر الكهربائية 2710.11

2710.13 —  manufacture of control panels for electric power distribution صنع لوحات التحكم لتوزيع الطاقة الكهربائية 2710.13

2710.14 — manufacture of electrical relays صنع المرحالت الكهربائية 2710.14

2710.15 — manufacture of duct for electrical switchboard apparatus صنع أنابيب أجهزة لوحات المفاتيح الكهربائية 2710.15

2710.16 — manufacture of electric fuses صنع صمامات الفصل الكهربائي 2710.16

2710.17 — manufacture of power switching equipment صنع معدات تبديل الطاقة 2710.17

2710.18 — manufacture of electric power switches (except pushbutton, 
snap, solenoid, tumbler) صنع مفاتيح تبديل الطاقة الكهربائية ( باستثناء المفاتيح النضغاطية ومفاتيح 

التشغيل السريع والملفات اللولبية وريش القفل )

2710.18

272 2720 Manufacture of batteries and accumulators صنع البطاريات والمراكم 2720 272

2720.01 — manufacture of primary cells and primary batteries.
* cells containing manganese dioxide, mercuric dioxide, silver 
oxide etc.

صنع الخاليا األولية والبطاريات األولية

* صنع خاليا تحتوي على ثاني أكسيد المنغنيز ، أو ثاني أكسيد الزئبق  أو أكسيد 

الفضة ، إلخ

2720.01

Standard
Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم



2720.02 — manufacture of electric accumulators, including parts thereof.
* separators, containers, covers صنع المراكم الكهربائية ، بما في ذلك أجزاء المراكم :

* الفواصل واألوعية واألغطية

2720.02

2720.03 — manufacture of lead acid batteries صنع بطاريات عمودية رصاصية 2720.03

2720.04 — manufacture of lithium batteries صنع بطاريات النيكل والكاديوم 2720.04

2720.05 — manufacture of NiCad batteries صنع بطاريات من هجين النيكل والمعدن 2720.05

2720.06 — manufacture of NiMH batteries صنع بطاريات الليثيوم 2720.06

2720.07 — manufacture of dry cell batteries صنع بطاريات الخاليا الجافة 2720.07

2720.08 — manufacture of wet cell batteries صنع بطاريات الخاليا السائلة 2720.08

273 Manufacture of wiring and wiring devices صنع شبكات األسالك وأجهزة شبكات األسالك 273

2731 Manufacture of fibre optic cables صنع كابالت األلياف البصرية 2731

2731.01 — manufacture of fiber optic cable for data transmission or live 
transmission of images صنع كابالت األلياف البصرية لنقل البيانات أو نقل الصور نقال مباشرا ( النقل 

الحي )

2731.01

2732 Manufacture of other electronic and electric wires and cables صنع األسالك والكابالت اإللكترونية والكهربائية األخرى 2732

2732.01 — manufacture of insulated wire and cable, made of steel, 
copper, aluminium صنع األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة من الصلب أو النحاس أو النحاس 

أو األلمنيوم

2732.01

2733 Manufacture of wiring devices صنع أجهزة األسالك 2733

2733.01 —  manufacture of bus bars, electrical conductors (except 
switchgear-type) صنع قضبان الحافالت والموصالت الكهربائية ( باتثناء الموصالت من نوع 

المفاتيح الكهربائية )

2733.01

2733.02 —  manufacture of GFCI (ground fault circuit interrupters) صنع قواطع الدوائر الكهربائية في حالة األعطال األرضية 2733.02

2733.03 —  manufacture of lamp holders صنع أذرع المصابيح 2733.03

2733.04 —  manufacture of lightning arrestors and coils صنع موانع الصواعق والملفات ( الشوائع ) 2733.04

2733.05 —  manufacture of switches for electrical wiring (e.g. pressure, 
pushbutton, snap, tumbler switches) صنع مفاتيح لشبكات األسالك الكهربائية ( مثل المفاتيح االنضغاطية ومفاتيح 

الكبس ومفاتيح التشغيل السريع وريش القفل )

2733.05

2733.06 —  manufacture of electrical outlets and sockets صنع المخارج والمقابس الكهربائية 2733.06

2733.07 —  manufacture of boxes for electrical wiring (e.g. junction, outlet, 
switch boxes) صنع علب األسالك الكهربائية ( مثل علب التجميع والمخارج وعلب المفاتيح ) 2733.07

2733.08 —  manufacture of electrical conduit and fitting صنع مواسير األسالك والتركيبات الكهربائية 2733.08

2733.09 —  manufacture of transmission pole and line hardware صنع أعمدة النقل ولوازم الخطوط 2733.09

2733.10 —manufacture of plastic non current-carrying wiring devices 
including plastic junction boxes, face plates, and similar, plastic 
pole line fittings

صنع أجهزة أسالك غير حاملة للتيار الكهربائي من اللدائن بما في ذلك صناديق 

التجميع المصنوعة من اللدائن ولوحات الواجهة وما شابهها ، تركيبات خطوط 

األعمدة المصنوعة من اللدائن

2733.10

274 2740 Manufacture of electric lighting equipment صنع معدات اإلضاءة الكهربائية 2740 274

2740.01 —  manufacture of discharge, incandescent, fluorescent, ultra-
violet, infra-red etc. lamps, fixtures and bulbs صنع المصابيح والتركيبات واألمبوالت التفريغية والمتوهجة والفلوريسنت 

وفوق البنفسجية وتحت الحمراء

2740.01

2740.02 —  manufacture of ceiling lighting fixtures صنع تركيبات اإلضاءة المعلقة في األسقف 2740.02

2740.03 —  manufacture of chandeliers صنع الثريات 2740.03

2740.04 —  manufacture of table lamps (i.e. lighting fixture) صنع مصابيح المائدة ( أي تركيبات اإلضاءة ) 2740.04

2740.05 —  manufacture of Christmas tree lighting sets صنع مجموعات إضاءة أشجار عيد الميالد ( الكريسماس ) 2740.05

2740.06 —  manufacture of electric fireplace logs صنع كتل المدافئ الكهربائية 2740.06

2740.07 —  manufacture of flashlights صنع مصابيح الجيب 2740.07

2740.08 —  manufacture of electric insect lamps صنع المصابيح الكهربائية لمقاومة الحشرات 2740.08

2740.09 —  manufacture of lanterns (e.g. carbide, electric, gas, gasoline, 
kerosene) صنع الفوانيس ( مثل فوانيس الكربيد والكهرباء والغاز والغازولين والكيروسين ) 2740.09

2740.10 —  manufacture of spotlights صنع معدات تسليط الضوء 2740.10

2740.11 —  manufacture of street lighting fixtures (except traffic signals) صنع تركيبات إضاءة الشوارع ( باستثناء إشارات المرور ) 2740.11

2740.12 —  manufacture of lighting equipment for transportation 
equipment (e.g. for motor vehi- cles, aircraft, boats) صنع معدات اإلضاءة لمعدات النقل ( مثل المركبات والطائرات والقوارب ) 2740.12

2740.13 — manufacture of non-electrical lighting equipment صنع معدات اإلضاءة غير الكهربائية 2740.13

275 2750 Manufacture of domestic appliances صنع األحهزة الكهربائية المنزلية 2750 275

Standard
Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم



2750.01 — manufacture of domestic electric appliances: � refrigerators
* freezers
* dishwashers
* washing and drying machines � vacuum cleaners
* floor polishers
* waste disposers
* grinders, blenders, juice squeezers
* tin openers
* electric shavers, electric toothbrushes and other electric 
personal care device      
* knife sharpeners
* ventilating or recycling hoods.

صنع أجهزة كهربائية منزلية 

* ثالجات 

* مجمدات 

* غساالت األطباق 

* ماكينات غسل وتجفيف المالبس 

* مكانس كهربائية 

* أجهزة تلميع األرضيات 

* أجهزة تخلص من الفضالت 

* مطاحن وخالطات وعصارات فواكه

* فتاحات علب

2750.01

2750.02 — manufacture of domestic electrothermic appliances: � electric 
water heaters
* electric blankets
* electric dryers, combs, brushes, curlers
* electric smoothing irons
* space heaters and household-type fans, portable � electric ovens
* microwave ovens
* cookers, hotplates
* toasters
* coffee or tea makers
* fry pans, roasters, grills, hoods
* electric heating resistors etc.

صنع األجهزة المنزلية الكهربائية – الحرارية :

* سخانات مياه كهربائية 

* بطاطين كهربائية 

* مجففات كهربائية وأمشاط وفرش  وبكرات تجعيد الشعر 

* مكاوى كهربائية

* دفايات الغرف ومراوح منزلية ، ومحمولة 

* أفران كهربائية

* أفران الموجات الدقيقة ( الميكروويف )

* مواقد للطبخ وألواح تسخين 

* محمصات الخبز 

2750.02

2750.03 — manufacture of domestic non-electric cooking and heating 
equipment:
� non-electric space heaters, cooking ranges, grates, stoves, 
water heaters, cooking appliances, plate warmers

صنع المعدات المنزلية غير الكهربائية للطبخ والتسخين : 

* دفايات الغرف غير الكهربائية ، مواقد الطبخ ، المدافئ ، المواقد ، سخانات 

المياه ، أجهزة الطبخ ،ألواح تدفئة األطباق

2750.03

279 2790 Manufacture of other electrical equipment صنع المعدات الكهربائية األخرى 2790 279

2790.01 — manufacture of battery chargers, solid-state صنع شاحنات البطاريات ، الحالة الصلبة 2790.01

2790.02 — manufacture of door opening and closing devices, electrical صنع أجهزة فتح وغلق األبواب الكهربائية 2790.02

2790.03 — manufacture of electric bells صنع األجراس الكهربائية 2790.03

2790.04 — manufacture of ultrasonic cleaning machines (except 
laboratory and dental) صنع آالت التنظيف باستعمال الموجات فوق الصوتية ( باستثناء اآلالت الخاصة 

بالمختبرات وطب األسنان )

2790.04

2790.05 — manufacture of tanning beds صنع منصات اكتساب لون البشرة البرونزي 2790.05

2790.06 —manufacture of solid state inverters, rectifying apparatus, fuel 
cells, regulated and unregulated power supplies صنع بطاريات الحالة الصلبة وأجهزة تصحيح التيار وحوايا الوقود ، والفلزات 

الكهربائية المنظمة وغير المنظمة

2790.06

2790.07 — manufacture of uninterruptible power supplies (UPS) صنع وحدات اإلمداد المتواصل للطاقة 2790.07

2790.08 — manufacture of surge suppressors (except for distribution level 
voltage) صنع أجهزة الحد من التغيرات الفجائية في التيار ( باستثناء فلطية مستوى التوزيع 

(

2790.08

2790.09 —manufacture of appliance cords, extension cords, and other 
electrical cord sets with insulated wire and connectors صنع كابالت األجهزة وكابالت اإلمتداد ( التوصيل ) وغيرها من مجموعات 

الكابالت الكهربائية وأسالك معزولة وموصالت .

2790.09

2790.10 —  manufacture of carbon and graphite electrodes, contacts, and 
other electrical carbon and graphite products صنع أقطاب كهربائية كربونية وغرافيتية ، ومالمسات ، ومنتجات كهربائية أخرى 

من الكربون والغرافيت

2790.10

2790.13 —  manufacture of electromagnets صنع المغناطيسات الكهربائية 2790.13

2790.14 —  manufacture of sirens صنع صفارات اإلنذار 2790.14

2790.15 — manufacture of electronic scoreboards صنع لوحات التسجيل الكهربائية 2790.15

2790.16 — manufacture of electrical signs صنع اإلشارات الكهربائية 2790.16

2790.17 —manufacture of electrical signalling equipment such as traffic 
lights and pedestrian signalling equipment صنع معدات اإلشاراة الكهربائية مثل إشارات المرور ومعدات إشارات المشاة 2790.17

2790.18 — manufacture of electrical insulators (except glass or porcelain) صنع العوازل الكهربائية ( باستثناء الزجاج أو الخزف ) 2790.18

2790.19 — manufacture of electrical welding and soldering equipment, 
including hand-held sol- dering irons صنع المعدات الكهربائية للحام الفوالذ أو القصدير ، بما في ذلك مكاوى لحام 

القصدير اليدوية

2790.19

251 Manufacture of structural metal products, tanks, reservoirs and 
steam generators صنع المنتجات المعدنية اإلنشائية والصهاريج والخزانات ومولدات البخار 251

2511 Manufacture of structural metal products صنع المنتجات المعدنية اإلنشائية 2511

Standard
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2511.01 — manufacture of metal frameworks or skeletons for construction 
and parts thereof (tow- ers, masts, trusses, bridges etc.) صنع األطر أو الهياكل المعدنية الالزمة للتشييد وأجزاء منها ( األبراج ، سواري ، 

مسنمات ،جسور ، إلخ )

2511.01

2511.02 —manufacture of industrial frameworks in metal (frameworks for 
blast furnaces, lifting and handling equipment etc.) صنع أطر صناعية من معادن ( أطر األفران العالية ، معدات الرفع والمناولة ، إلخ ) 2511.02

2511.03 — manufacture of prefabricated buildings mainly of metal
 * site huts, modular exhibition elements etc. صنع المباني سابقة التجهيز من المعادن أساسا  :

* األكواخ التي تقام في المواقع ، عناصر العرض المكونة من أجزاء ، إلخ

2511.03

2511.04 — manufacture of metal doors, windows and their frames, 
shutters and gates صنع األبواب والنوافذ المعدنية وأطرها ، والمصاريع والبوابات 2511.04

2511.05 — metal room partitions for floor attachment الفواصل المعدنية للغرف بتثبيتها في األرض 2511.05

2512 Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal صنع الصهاريج والخزانات واألوعية من المعادن 2512

2512.01 —manufacture of reservoirs, tanks and similar containers of 
metal, of types normally installed as fixtures for storage or 
manufacturing use

صنع الخزانات والصهاريج واألوعية المماثلة من المعدان ، من األنواع التي 

تركب عادة ألغراض التخزين أو الصناعة التحويلية

2512.01

2512.02 — manufacture of metal containers for compressed or liquefied 
gas صنع األوعية المعدنية للغاز المضغوط أو المسيل 2512.02

2512.03 — manufacture of central heating boilers and radiators صنع مراجل وردياتيرات التدفئة المركزية 2512.03

2513 Manufacture of steam generators, except central heating hot 
water boilers صنع مولدات البخار ، باستثناء مراجل التدفئة المركزية بالمياه الساخنة 2513

2513.01 — manufacture of steam or other vapour generators صنع مولدات بخار الماء أو غيره من األبخرة 2513.01

22 Manufacture of rubber and plastics products صنع منتجات المطاط واللدائن 22

221 Manufacture of rubber products صنع منتجات المطاط 221

2211 Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding 
of rubber tyres  صنع اإلطارات واألنابيب المطاطية ، وتجديد األسطح الخارجية لإلطارات

المطاطية وإعادة بنائها

2211

2211.01 — manufacture of rubber tyres for vehicles, equipment, mobile 
machinery, aircraft, toy, furniture and other uses صنع اإلطارات المطاطية للمركبات والمعدات والماكينات المتحركة والطائرات 

واللعب واألثاث واالستخدامات األخرى

2211.01

2211.02 — manufacture of inner tubes for tyres صنع األنابيب الداخلية لإلطارات 2211.02

2211.03 — manufacture of interchangeable tyre treads, tyre flaps, 
“camelback” strips for retread- ing tyres etc. صنع األسطح الخارجية لإلطارات القابلة للتبديل ، مقلبات اإلطارات ، وشرائح " 

ظهر الجمل " لتحديد األسطح الخارجية لإلطارات

2211.03

2219 Manufacture of other rubber products صنع المنتجات المطاطية األخرى 2219

2219.01 —manufacture of other products of natural or synthetic rubber, 
unvulcanized, vulcan- ized or hardened: صنع منتجات أخرى من المطاط الطبيعي أو التركيبي غير مبركنة أو مبركنة أو 

مقساة

2219.01

2219.02 — manufacture of rubber brushes صنع الفراجين المطاطية 2219.02

2219.03 — manufacture of hard rubber pipe stems صنع جذوع األنابيب من المطاط الصلب 2219.03

2219.04 — manufacture of hard rubber combs, hair pins, hair rollers, and 
similar صنع األمشاط ودبابيس الشعر وبكرات لف الشعر وما شابهاامن المطاط 

الصلب

2219.04

2219.05 —  manufacture of rubber repair materials صنع مواد اإلصالح المطاطية 2219.05

2219.06 —  manufacture of textile fabric impregnated, coated, covered or 
laminated with rubber, where rubber is the chief constituent صنع األقمشة النسجية المشربة أو المطلية أو المغطاة أو التي توجد فيها 

طبقات مطاطية ، إذا كان المطاط هو المكون الرئيسي

2219.06

2219.07 —  manufacture of rubber waterbed mattresses صنع حشايا األسرة المائية المطاطية 2219.07

2219.08 —  manufacture of rubber bathing caps and aprons صنع أغطية الرأس والمرايل المطاطية لالستحمام 2219.08

2219.09 —  manufacture of rubber wet suits and diving suits صنع المالبس المطاطية للرياضة المائية والغطس 2219.09

2220 Manufacture of plastics products صنع المنتجات اللدائنية 2220

2220.01 — manufacture of semi-manufactures of plastic products: صنع منتجات لدائنية نصف مصنعة 2220.01

2220.02 — manufacture of finished plastic products صنع المنتجات اللدائنية الجاهزة 2220.02

2220.03 — manufacture of plastic articles for the packing of goods صنع أصناف اللدائن لتغليف السلع 2220.03

2220.04 — manufacture of builders’ plastics ware صنع لوازم البناء اللدائنية 2220.04

2220.05 — manufacture of plastic tableware, kitchenware and toilet 
articles صنع مستلزمات المائدة ومستلزمات المطابخ وأصناف أدوات التحميل من 

اللدائن

2220.05

2220.07 — manufacture of resilient floor coverings, such as vinyl, linoleum 
etc. صنع أغطية األراضي المرنة ، مثل الفينيل واللينوليوم ، إلخ 2220.07

2220.08 — manufacture of artificial stone (e.g. cultured marble) صنع الحجر الصناعي ( مثل الرخام الصناعي ) 2220.08

2220.09 — manufacture of plastic signs (non-electrical) صنع العالمات اللدائنية ( غير الكهربائية ) 2220.09

2220.10 — manufacture of diverse plastic products: صنع منتجات لدائنية منوعة 2220.10
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23 Manufacture of other non-metallic mineral products صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 23

231 2310 Manufacture of glass and glass products صنع الزجاج والمنتجات الزجاجية 2310 231

2310.01 —  manufacture of flat glass, including wired, coloured or tinted 
flat glass صنع الزجاج المسطح ، بما في ذلك الزجاج المسطح المسلح أو الملون أو 

المخضوب

2310.01

2310.02 —  manufacture of toughened or laminated flat glass صنع الزجاج المسطح المقسى أو المنضد 2310.02

2310.03 —  manufacture of glass in rods or tubes صنع الزجاج في شكل قضبان أو أنابيب 2310.03

2310.04 —  manufacture of glass paving blocks صنع كتل الرصف الزجاجية 2310.04

2310.05 —  manufacture of glass mirrors صنع المرايا الزجاجية 2310.05

2310.06 —  manufacture of multiple-walled insulating units of glass صنع وحدات زجاجية عازلة ذات جدران متعددة 2310.06

2310.07 —  manufacture of bottles and other containers of glass or crystal صنع قوارير وأوعية زجاجية أخرى من الزجاج أو الكريستال 2310.07

2310.08 —  manufacture of drinking glasses and other domestic glass or 
crystal articles صنع أكواب الشراب واألصناف المنزلية األخرى المصنوعة من الزجاج أو 

الكريستال

2310.08

2310.09 —  manufacture of glass fibres, including glass wool and non-
woven products thereof صنع األلياف الزجاجية بما فيها الصوف الزجاجي والمنتجات غير المنسوجة 

المصنوعة من الصوف الزجاجي

2310.09

2310.10 —  manufacture of laboratory, hygienic or pharmaceutical 
glassware صنع األدوات الزجاجية للمختبرات أو لإلستعماالت الصحية أو الصيدالنية 2310.10

2310.11 —  manufacture of clock or watch glasses, optical glass and 
optical elements not optically worked صنع زجاج الساعات الكبيرة أو ساعات اليد وجاج البصريات والعناصر البصرية غير 

المشغلة بصريا

2310.11

2310.12 —  manufacture of glassware used in imitation jewellery صنع األصناف الزجاجية المستخدمة في صنع المجوهرات المقلدة 2310.12

2310.13 —  manufacture of glass insulators and glass insulating fittings صنع العوازل الزجاجية والتركيبات العازلة الزجاجية 2310.13

2310.14 —  manufacture of glass envelopes for lamps صنع األغلفة الزجاجية للمصابيح 2310.14

2310.15 —  manufacture of glass figurines صنع التماثيل الزجاجية الصغيرة 2310.15

239 Manufacture of non-metallic mineral products n.e.c. صنع منتجات المعادن الالفلزية غير المصنفة في موضع آخر 239

2391 Manufacture of refractory products صنع المنتجات الحرارية 2391

2392 Manufacture of clay building materials صنع المنتجات الطفلية اإلنشائية 2392

2393 Manufacture of other porcelain and ceramic products صنع المنتجات األخرى من البورسلين والخزف 2393

2394 Manufacture of cement, lime and plaster صنع األسمنت والجير والجص 2394

2395 Manufacture of articles of concrete, cement and plaster صنع أصناف من الخرسانة واألسمنت والجص 2395

2399 Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. صنع المنتجات المعدنية الالفلزية األخرى غير المصنفة في موضع آخر 2399

26 Manufacture of computer, electronic and optical products صنع الحواسيب والمتتجات اإللكترونية والبصرية
2610 Manufacture of electronic components and boards صنع المكونات واللوحات اإللكترونية 2610

This class includes the manufacture of semiconductors and other 
components for elec- tronic applications. يشمل هذا الفرع صنع أشباه الموصالت ومكونات األجهزة اإللكترونية

2610.01 — manufacture of capacitors, electronic صنع مكثفات إلكترونية 2610.01

2610.02 — manufacture of resistors, electronic صنع مقاومات إلكترونية 2610.02

2610.03 — manufacture of microprocessors صنع المعالجات الدقيقة 2610.03

2610.04 — manufacture of bare printed circuit boards لوحات الدوائر المطبوعة الخالية 2610.04

2610.05 — manufacture of electron tubes صنع أنابيب اإللكترون 2610.05

2610.06 — manufacture of electronic connectors صنع موصالت إلكترونية 2610.06

2610.07 — manufacture of integrated circuits (analog, digital or hybrid) صنع دوائر متكاملة ( تماثلية أو رقمية أو مهجنة ) 2610.07

2610.08 — manufacture of diodes, transistors and related discrete devices صنع الصمامات الثنائية والترانزستورات وأجهزة متنوعة متصلة 2610.08

2610.09 —manufacture of inductors (e.g. chokes, coils, transformers), 
electronic component type صنع المحرضات ( مثال المخالق والملفات والمحلوالت ) ، من نوع المكونات 

اإللكترونية

2610.09

2610.10 —  manufacture of electronic crystals and crystal assemblies صنع البلورات اإللكترونية والتجميعات البلورية 2610.10

2610.11 —  manufacture of solenoids, switches and transducers for 
electronic applications صنع الملفات اللولبية والمفاتيح ومحوالت الطاقة ألغراض التطبيقات 

اإللكترونية

2610.11

2610.12 —  manufacture of dice or wafers, semiconductor, finished or 
semi-finished المكعبات أو الرقائق وأشباه الموصالت النهائية أو شبه النهائية 2610.12

2610.13 —  manufacture of interface cards (e.g. sound, video, controllers, 
network, modems) صنع بطاقات السطح البيني ( مثل الصوت ، الفيديو ، مفاتيح التحكم ، الشبكة 

، المودم )

2610.13

2610.14 —  manufacture of display components (plasma, polymer, LCD) صنع عناصر العرض ( البالزما ، البوليمر ، شاشات عرض البلور السائل 2610.14
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2610.15 —  manufacture of light emitting diodes (LED) صنع الصمامات الثنائية مصدرة الضوء 2610.15

2610.17 —manufacture of printer cables, monitor cables, USB cables, 
connectors etc. صنع كابالت الطابعات وكابالت أجهزة العرض وكابالت أقالم تخزين البيانات 

والموصالت ، إلخ

2610.17

262 2620 Manufacture of computers and peripheral equipment صنع الحواسيب والمعدات الملحقة 2620 262

2620.01 — manufacture of desktop computers صنع الحواسيب المكتبية 2620.01

2620.02 — manufacture of laptop computers صنع الحواسيب المحمولة 2620.02

2620.03 — manufacture of main frame computers صنع الحواسيب الكبيرة الرئيسية 2620.03

2620.04 — manufacture of hand-held computers (e.g. PDA) صنع الحواسيب المحمولة باليد ( مثل المساعد الرقمي الشخصي ) 2620.04

2620.05 — manufacture of magnetic disk drives, flash drives and other 
storage devices  محركات األقراص المغناطيسية ، محركات أقالم التخزين ، وغيرها من أجهزة

التخحزين

2620.05

2620.06 —manufacture of optical (e.g. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-
RW) disk drives  ، صنع محركات األقراص البصرية ( مثل األقراص المدمجة القابلة إلعادة الكتابة

واألقراص المدمجة كذاكرة قراءة ، وأقراص الفيديو الرقمية للقراءة ، وأقراص 

الفيديو الرقمية إلعادة الكتابة )

2620.06

2620.07 — manufacture of printers صنع الطابعات 2620.07

2620.08 — manufacture of monitors صنع أجهزة العرض 2620.08

2620.09 — manufacture of keyboards صنع لوحات المفاتيح 2620.09

2620.10 — manufacture of all types of mice, joysticks, and trackball 
accessories صنع جميع أنواع الفارة و أذرع التحريك ولوازم كرة المسير 2620.10

2620.11 — manufacture of dedicated computer terminals صنع األجهزة الطرفية الحاسوبية المخصصة 2620.11

2620.12 — manufacture of computer servers صنع الخادم الحاسوبي 2620.12

2620.13 — manufacture of scanners, including bar code scanners صنع الماسحات الضوئية ، بما في ذلك ماسحات رموز األعمدة المتوازية 2620.13

2620.14 — manufacture of smart card readers صنع قارئات البطاقات الذكية 2620.14

2620.15 — manufacture of virtual reality helmets صنع خوذات الواقع اإلفتراضي 2620.15

2620.16 — manufacture of computer projectors (video beamers) صنع أجهزة العرض الحاسوبية ( عارضات الفيديو ) 2620.16

2620.17 —manufacture of computer terminals, like automatic teller 
machines (ATM’s), point-of- sale (POS) terminals, not 
mechanically operated

صنع أجهزة الحاسوب الطرفية مثل أجهزة الصراف اآللي وأجهزة نقاط البيع التي 

ال تعمل آليا

2620.17

2620.18 — manufacture of multi-function office equipment, such as fax-
scanner-copier combina- tions صنع المعدات المكتبية متعددة الوظائف مثل أجهزة الفاكس - المسح الضوئي 

- آالت النسخ المجمعة

2620.18

263 2630 Manufacture of communication equipment صنع معدات االتصاالت 2630 263

2630.01 — manufacture of central office switching equipment صنع معدات التبديل المكتبي المركزية 2630.01

2630.02 — manufacture of cordless telephones صنع الهواتف الالسلكية 2630.02

2630.03 — manufacture of private branch exchange (PBX) equipment صنع معدات التبديل الفرعية الخاصة 2630.03

2630.04 — manufacture of telephone and facsimile equipment, including 
telephone answering machines صنع معدات الهاتف والفاكس ، بما في ذلك أجهزة اإلجابة الهاتفية 2630.04

2630.05 — manufacture of data communications equipment, such as 
bridges, routers, and gate- ways صنع معدات اتصاالت البيانات ، مثل الجسور وموجهات المسالك والبوابات 2630.05

2630.06 —  manufacture of transmitting and receiving antenna صنع هوائيات اإلرسال واالستقبال 2630.06

2630.07 —  manufacture of cable television equipment صنع معدات التليفزيون الكابلي 2630.07

2630.08 —  manufacture of pagers صنع أجهزة اإلستدعاء 2630.08

2630.09 —  manufacture of cellular phones صنع الهواتف الخلوية 2630.09

2630.10 —  manufacture of mobile communication equipment صناعة معدات التواصل الهاتفية 2630.10

2630.11 —manufacture of radio and television studio and broadcasting 
equipment, including television cameras صنع معدات استديوهات اإلذاعة والتليفزيون ومعدات البث ،بما في ذبك آالت 

التصوير التليفزيوني

2630.11

2630.12 —  manufacture of modems, carrier equipment صنع أجهزة مودم ومعدات الحمل 2630.12

2630.13 —  manufacture of burglar and fire alarm systems, sending 
signals to a control station صنع أنظمة التحذير من اللصوص والحريق ، وإرسال إشارات إلى محطات مراقبة 2630.13

2630.14 —  manufacture of radio and television transmitters صنع أجهزة إرسال تليفزيوني وإذاعي 2630.14

2630.15 —  manufacture of infrared devices (e.g. remote controls) صنع أجهزة تعمل باألشعة تحت الحمراء ( مثل أجهزة التحكم عن بعد ) 2630.15

264 2640 Manufacture of consumer electronics صنع اإللكترونيات اإلستهالكية 2640 264

2640.01 — manufacture of video cassette recorders and duplicating 
equipment صنع أجهزة تسجيل شراط الفيديو ومعدات نسخ الشرائط 2640.01

2640.02 — manufacture of televisions صنع أجهزة التليفزيون 2640.02
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2640.03 — manufacture of television monitors and displays صنع أجهزة عرض وشاشات التليفزيون 2640.03

2640.04 — manufacture of audio recording and duplicating systems صنع أنظمة التسجيل والنسخ السمعية 2640.04

2640.05 — manufacture of stereo equipment صنع معدات الصوت المجسم ( اإلستيريو ) 2640.05

2640.06 — manufacture of radio receivers صنع أجهزة استقبال الراديو 2640.06

2640.07 — manufacture of speaker systems صنع أنظمة السماعات 2640.07

2640.08 — manufacture of household-type video cameras صنع آالت تصوير الفيديو من النوع المنزلي 2640.08

2640.09 — manufacture of jukeboxes صنع صناديق تشغيل الموسيقى 2640.09

2640.10 — manufacture of amplifiers for musical instruments and public 
address systems صنع مكبرات الصوت لآلالت الموسيقية وأنظمة التخاطب الجماهيري 2640.10

2640.11 — manufacture of microphones صنع الميكروفونات 2640.11

2640.12 — manufacture of CD and DVD players صنع أجهزة تشغيل أقراص التسجيل وأقراص الفيديو الرقمية 2640.12

2640.13 — manufacture of karaoke machines صنع أجهزة الغناء الجماعي ( كاراوكي ) 2640.13

2640.14 — manufacture of headphones (e.g. radio, stereo, computer) صنع سماعات الرأس ( مثل سماعات الراديو واإلستيريو والحاسوب ) 2640.14

2640.15 — manufacture of video game consoles صنع أجهزة تشغيل ألعاب الفيديو 2640.15

265 Manufacture of measuring, testing, navigating and control 
equipment; watches and clocks صنع معدات القياس واإلختبار والمالحة والمراقبة ، وصنع الساعات بأنواعها 265

2651 Manufacture of measuring, testing, navigating and control 
equipment صنع معدات القياس واالختبار والمالحة والتحكم 2651

2651.01 —  manufacture of aircraft engine instruments صنع عدد محركات الطائرات 2651.01

2651.02 —  manufacture of automotive emissions testing equipment صنع معدات اختبار انبعاثات السيارات 2651.02

2651.03 —  manufacture of meteorological instruments صنع عدد األرصاد الجوية 2651.03

2651.04 —  manufacture of physical properties testing and inspection 
equipment صنع معدات اختبار الخواص الفيزيائية والتفتيش عليها 2651.04

2651.06 —  manufacture of instruments for measuring and testing 
electricity and electrical signals (including for 
telecommunications)

صنع عدد قياس واختبار الكهرباء واإلشارات الكهربائية ( بما في ذلك ألغراض 

االتصاالت )

2651.06

2651.08 —  manufacture of electron and proton microscopes صنع المجاهر اإللكترونية والبروتونية 2651.08

2651.09 —  manufacture of surveying instruments صنع عدد المساحة 2651.09

2651.10 —  manufacture of thermometers liquid-in-glass and bimetal 
types (except medical) صنع مقاييس الحرارة من نوع المقاييس ذات السوائل في زجاج والمقاييس 

مزدوجة المعادن ( باستثناء مقاييس الحرارة الطبية )

2651.10

2651.11 —  manufacture of humidistats صنع أجهزة قياس الرطوبة 2651.11

2651.12 —  manufacture of hydronic limit controls صنع أجهزة التحكم في حدود أنظمة التهوئة 2651.12

2651.13 —  manufacture of flame and burner control صنع أجهزة التحكم في حدود اللهب والمواقد 2651.13

2651.14 —  manufacture of spectrometers صنع مقاييس الطيف ( اسبيكتروميتر ) 2651.14

2651.15 —  manufacture of pneumatic gauges صنع مقاييس الهواء المضغوط 2651.15

2651.16 —  manufacture of consumption meters (e.g. water, gas) صنع عدادات االستهالك ( كثل المياه واالغاز ) 2651.16

2651.17 —  manufacture of flow meters and counting devices صنع مقاييس التدفق وأجهزة العد 2651.17

2651.18 —  manufacture of tally counters صنع عدادات التسجيل 2651.18

2651.19 —  manufacture of mine detectors, pulse (signal) generators; 
metal detectors صنع كاشفات األلغام ومولدات ( إشارة ) النبض ، أجهزة الكشف المعدنية 2651.19

2651.20 —manufacture of search, detection, navigation, aeronautical and 
nautical equipment, including sonobuoys صنع معدات البحث واالستكشاف والمالحة والمالحة والطيران والمعدات 

البحرية ، بما في ذبك عوامات اإلرشاد الصوتية

2651.20

2651.21 —  manufacture of radar equipment صنع معدات الرادار 2651.21

2651.22 —  manufacture of GPS devices صنع أجهزة النظام العالمي لتحديد الموقع 2651.22

2651.23 —  manufacture of environmental controls and automatic controls 
for appliances صنع أدوات التحكم البيئي وأدوات التحكم األوتوماتي لألجهزة 2651.23

2651.24 —  manufacture of measuring and recording equipment (e.g. flight 
recorders) صنع معدات القياس والتسجيل ( مثل تسجيالت الطيران ) 2651.24

2651.25 —  manufacture of motion detectors صنع أجهزة اكتشاف الحركة 2651.25

2651.26 —  manufacture of laboratory analytical instruments (e.g. blood 
analysis equipment) صنع عدد التحليل المختبري ( مثل معدات تحليل الدم ) 2651.26

2651.27 —manufacture of laboratory scales, balances, incubators, and 
miscellaneous laboratory apparatus for measuring, testing, etc. صنع موازين المختبرات والموازين العادية والحاضنات وأجهزة المختبرات 

المتنوعة للقياس واإلختبار ، إلخ

2651.27

2652 Manufacture of watches and clocks صنع الساعات بأنواعها ( وآليات تحديد التوقيتات ) 2652

2652.01 — manufacture of watches and clocks of all kinds, including 
instrument panel clocks صنع جميع أنواع الساعات بأنواعها ، بما في ذلك الساعات المركبة في لوحات 

األجهزة

2652.01
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2652.02 — manufacture of watch and clock cases, including cases of 
precious metals صنع أظرف الساعات بأنواعها ، بما فيها األظرف المصنوعة من المعادن 

النفيسة

2652.02

2652.03 —manufacture of time-recording equipment and equipment for 
measuring, recording and otherwise displaying intervals of time 
with a watch or clock movement or with synchronous motor

صنع معدات تسجيل الوقت ومعدات قياس وتسجيل الفترات الزمنية وعرضها 

أي باستخدام حركة ساعة صغيرة أو كبيرة أو محرك متزامن

2652.03

2652.04 —manufacture of time switches and other releases with a watch 
or clock movement or with synchronous motor: صنع المفاتيح الزمنية ومعدات اإلطالق األخرى باستخدام حركة ساعة صغيرة أو 

كبيرة أو محرك

2652.04

2652.05 — manufacture of components for clocks and watches صنع مكونات الساعات بأنواعها 2652.05

267 2670 Manufacture of optical instruments and photographic equipment صنع األدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي 2670 267

2670.01 —  manufacture of lenses and prisms صنع العدسات والمناشير 2670.01

2670.02 —  manufacture of optical microscopes, binoculars and 
telescopes صنع المجاهر البصرية والنظارات المقربة ذات العدستين والمناظير المقربة ( 

التلسكوبات )

2670.02

2670.03 —  manufacture of optical mirrors صنع المرايا البصرية 2670.03

2670.04 —  manufacture of optical magnifying instruments صنع أدوات التكبير البصرية 2670.04

2670.05 —  manufacture of optical machinist’s precision tools صنع العدد الدقيقة للعاملين على الماكينات البصرية 2670.05

2670.06 —  manufacture of optical comparators صنع أجهزة المقارنة البصرية 2670.06

2670.08 —  manufacture of optical positioning equipment صنع معدات تحديد الموقع بصريا 2670.08

2670.09 —  manufacture of optical measuring and checking devices and 
instruments (e.g. fire con- trol equipment, photographic light 
meters, range finders)

صنع أجهزة وأدوات القياس أو التحقق ( مثل معدات مكافحة الحرائق ومقاييس 

اإلضاءة الفوتوغرافية  وأجهزة التحقق من المدى

2670.09

2670.10 —  manufacture of film cameras and digital cameras صنع آالت التصوير باألفالم وآالت التصوير الرقمية 2670.10

2670.11 —  manufacture of motion picture and slide projectors صنع أجهزة عرض الصور المتحركة والشرائح 2670.11

2670.12 —  manufacture of overhead transparency projectors صنع أجهزة عرض الشرائح الشفافة العلوية 2670.12

2670.13 —  manufacture of laser assemblies صنع تجميعات الليزر 2670.13

268 2680 Manufacture of magnetic and optical media صنع الوسائط المغناطيسية والبصرية 2680 268

2680.01 — manufacture of blank magnetic audio and video tapes عصنع أشرطة الفيديو واألشرطة السمعية المغناطيسية الفارغة 2680.01

2680.02 — manufacture of blank magnetic audio and video cassettes صنع شرائط كاسيت الفيديو وشرائط الكاسيت السمعية المغناطيسيةالفارغة 2680.02

2680.03 — manufacture of blank diskettes صنع األقراص الحاسوبية الفارغة 2680.03

2680.04 — manufacture of blank optical discs صنع األقراص البصرية الفارغة 2680.04

2680.05 — manufacture of hard drive media صنع وسائط األقراص الصلبة 2680.05

28 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر
281 Manufacture of general-purpose machinery صنع اآلالت متعددة األغراض 281

2811 Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and 
cycle engines صنع المحركات والتوربينات ، باستثناء محركات الطائرات والسيارات والدراجات 

النارية

2811

2811.01 — manufacture of internal combustion piston engines, except 
motor vehicle, aircraft and cycle propulsion engines:
* marine engines
* railway engines

صنع محركات االحتراق الداخلي للمكابس ، باستثناء محركات السيارات 

والطائرات ومحركات الدفع في أثناء الدورة : 

* المحركات البحرية

* محركات قاطرات السكك الحديدية

2811.01

2811.02 — manufacture of pistons, piston rings, carburetors and such for 
all internal combustion engines, diesel engines etc. صنع المكابس وحلقات المكابس ( كاربيوريترات ) وما شابهها ألغراض محركات 

االحتراق الداخلي ومحركات الديزل، إلخ

2811.02

2811.03 — manufacture of inlet and exhaust valves of internal combustion 
engines صنع صمامات السحب والعادم ومحركات االحتراق الداخلي 2811.03

2811.04 — manufacture of turbines and parts thereof:
* steam turbines and other vapour turbines
* hydraulic turbines, waterwheels and regulators thereof
* wind turbines
* gas turbines, except turbojets or turbo propellers for aircraft 
propulsion

صنع التوربينات وأجزاء التوربينات :

* التوربينات التي تعمل ببخار الماء والتوربينات التي تعمل باألبخرة األخرى

* التوربينات المائية ودواليبها ومنظماتها 

 * التوربينات الهوائية

 * التوربينات الغازية ، باستثناء المحركات التوربينية النفاثة المروحية التوربينية 

لدفع الطائرات

2811.04

2811.05 — manufacture of boiler-turbine sets صنع مجموعات التوربينات والمراجل 2811.05

2811.06 — manufacture of turbine-generator sets صنع مجموعات المولدات والتوربينات 2811.06
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2812 Manufacture of fluid power equipment صنع معدات تعمل بطاقة الموائع 2812

2812.01 —manufacture of hydraulic and pneumatic components 
(including hydraulic pumps, hydraulic motors, hydraulic and 
pneumatic cylinders, hydraulic and pneumatic valves, hydraulic 
and pneumatic hose and fittings)

صنع مكونات هيدروليكية أو تعمل بالهواء المضغوط ( بما في ذلك المضخات 

الهيدروليكية والمحركات الهيدروليكية واألسطوانات الهيدروليكية والهوائية 

والصمامات الهيدروليكية والهوائية والخراطيم والتركيبات الهيدروليكية والهوائية 

(

2812.01

2812.02 —  manufacture of air preparation equipment for use in pneumatic 
systems صنع معدات تحضير الهواء لالستعمال في نظم الهواء المضغوط 2812.02

2812.03 —  manufacture of fluid power systems صنع نظم طاقة الموائع 2812.03

2812.04 —  manufacture of hydraulic transmission equipment صنع معدات نقل الحركة الهيدروليكية 2812.04

2813 Manufacture of other pumps, compressors, taps and valves صنع المضخات والضواغط والصنابير والصمامات األخرى 2813

2813.01 — manufacture of air or vacuum pumps, air or other gas 
compressors صنع مضخات الهواء أو مضخات تفريغ الهواء ، أو ضواغط الهواء أو الغازات 

األخرى

2813.01

2813.02 — manufacture of pumps for liquids whether or not fitted with a 
measuring device صنع مضخات للسوائل مزودة أو غير مزودة بجهاز قياس 2813.02

2814.01 — manufacture of ball and roller bearings and parts thereof صنع محابك كرات ومحابك دلفينية وأجزاء منها 2814.01

2814.02 — manufacture of mechanical power transmission equipment:
* transmission shafts and cranks: camshafts, crankshafts, cranks 
etc.
* bearing housings and plain shaft bearings

صنع معدات نقل القوة الميكانيكية : 

* األعمدة وأذرع التدوير لنقل الحركة : أعمدة إدارة الكامات ،األعمدة المرفقية ، 

أذرع التدوير ، إلخ

* أغطية المحامل وكراسي التحميل العادية

2814.02

2814.03 — manufacture of gears, gearing and gear boxes and other speed 
changers صنع التروس وأجهزة التعشيق وعلب التروس وأجهزة تغيير السرعة األخرى 2814.03

2814.04 — manufacture of flywheels and pulleys صنع المعشقات ( الدوبرياج ) وقائمات الحركة 2814.04

2814.05 — manufacture of clutches and shaft couplings صنع دواليب تنظيم الحركة ( الحدافات ) والبكرات 2814.05

2814.06 — manufacture of articulated link chain صنع سالسل الربط المستوية 2814.06

2814.07 — manufacture of power transmission chain صنع سالسل نقل القوة 2814.07

2815.02 — manufacture of burners صنع المواقد 2815.02

2815.03 —manufacture of permanent mount electric space heaters, 
electric swimming pool heaters صنع سخانات األماكن الكهربائية المثبتة ، صنع سخانات حمامات السباحة 

الكهربائية الدائمة

2815.03

2815.04 —manufacture of permanent mount non-electric household 
heating equipment, such as solar heating, steam heating, oil heat 
and similar furnaces and heating equipment

صنع معدات التسخين المنزلية غير الكهربائية المثبتة ، مثل معدات التسخين 

الشمسي والتسخين بالبخار والتسخين بالزيت واألفران ومعدات التسخين 

المشابهة

2815.04

2815.05 —manufacture of electric household-type furnaces (electric 
forced air furnaces, heat pumps, etc.), non-electric household 
forced air furnaces

صنع أفران كهربائية من النوع المنزلي ( أفران الهواء المدفوع الكهربائية 

ومضخات التسخين ، إلخ ) وأفران الهواء المدفوع المنزلية غير الكهربائية

2815.05

2815.06 — manufacture of mechanical stokers, grates, ash dischargers 
etc. صنع وقادات آلية وشبكات قضبان حديدية ( مصبعات ) آلية ومفرغات رماد آلية 

، إلخ

2815.06

2816 Manufacture of lifting and handling equipment صنع معدات الرفع والمناولة 2816

2816.01 — manufacture of hand-operated or power-driven lifting, handling, 
loading or unloading machinery صنع ماكينات الرص أو المناولة أو التحميل أو التفريغ التي تعمل يدويا أو 

بالطاقة

2816.01

2816.02 — manufacture of conveyors, telfers (téléphériques) etc. صنع الناقالت والتليفريك ، إلخ 2816.02

2816.03 — manufacture of lifts, escalators and moving walkways صنع المصاعد والساللم المتحركة والمشايات المتحركة 2816.03

2816.04 — manufacture of parts specialized for lifting and handling 
equipment صنع أجزاء مخصصة لمعدات الرفع والمناولة 2816.04

2817 Manufacture of office machinery and equipment (except 
computers and peripheral equipment) ( باستثناء الحواسيب والمعدات الملحقة بها ) صنع اآلالت والمعدات المكتبية 2817

2817.01 — manufacture of calculating machines صنع اآلالت الحاسبة 2817.01

2817.02 — manufacture of adding machines, cash registers صنع آالت جمع األرقام وآالت تسجيل النقد 2817.02

2817.03 — manufacture of calculators, electronic or not صناعة الحاسبات االلكترونية والغير االلكترونية 2817.03

2817.04 —manufacture of postage meters, mail handling machines 
(envelope stuffing, sealing and addressing machinery; opening, 
sorting, scanning), collating machinery

صنع عدادات الطوابع البريدية ، وآالت تجهيز البريد ( ماكنات تغليف الرسائل 

وغلقها  وعنتونتها ، وفتح الخطابات وتصنيفها وتصويرها ) ، آالت تجميع

2817.04

2817.05 —  manufacture of typewriters صنع اآلالت الكاتبة 2817.05

2817.06 —  manufacture of stenography machines صنع آالت اإلختزال 2817.06
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2817.07 —  manufacture of office-type binding equipment (i.e. plastic or 
tape binding) صنع معدات التجليد من النوع المكتبي ( أي التجليد باللدائن ( البالستيك ) أو 

األشرطة )

2817.07

2817.08 —  manufacture of cheque writing machines صنع آالت كتابة الشيكات 2817.08

2817.09 —  manufacture of coin counting and coin wrapping machinery صنع آالت عد النقود المعدنية وتغليفها 2817.09

2817.10 —  manufacture of pencil sharpeners صنع آالت بري أقالم الرصاص 2817.10

2817.11 —  manufacture of staplers and staple removers صنع الدباسات وأدوات خلع الدبابيس 2817.11

2817.12 —  manufacture of voting machines صنع آالت التصويت 2817.12

2817.13 —  manufacture of tape dispensers صنع آالت صرف األشرطة 2817.13

2817.15 — manufacture of cash registers, mechanically operated صنع آالت تسجيل النقد ، التي تعمل ميكانيكيا 2817.15

2817.16 — manufacture of photocopy machines صنع آالت االستنساخ الضوئي 2817.16

2817.17 — manufacture of toner cartridges صنع خراطيش األحبار 2817.17

2817.18 — manufacture of blackboards; white boards and marker boards صنع السبورات السوداء والسبورات البيضاء ولوحات اإلعالنات 2817.18

2817.19 — manufacture of dictating machines صنع ماكينات اإلمالء 2817.19

2818 Manufacture of power-driven hand tools صنع العدد اليدوية التي تعمل بالطاقة 2818

2818.01 — manufacture of hand tools, with self-contained electric or non-
electric motor or pneu- matic drive صنع العدد اليدوية ، التي تحتوي على محركات كهربائية أو غير كهربائية تعمل 

بالهواء المضغوط

2818.01

2819 Manufacture of other general-purpose machinery صنع اآلالت األخرى متعددة األغراض 2819

2819.01 —  manufacture of industrial refrigerating or freezing equipment, 
including assemblies of major components صنع معدات التبريد أو التجميد الصناعية ، بما في ذلك تجميعات المكونات 

الرئيسية

2819.01

2819.02 —  manufacture of air-conditioning machines, including for motor 
vehicles صنع أجهزة تكييف الهواء ، بما في ذلك أجهزة السيارات 2819.02

2819.03 —  manufacture of non-domestic fans صنع المراوح غير المنزلية 2819.03

2819.04 —  manufacture of weighing machinery (other than sensitive 
laboratory balances) صنع آالت الوزن ( خالف الموازين المختبرية الحساسة ) 2819.04

2819.05 — manufacture of filtering or purifying machinery and apparatus 
for liquids صنع آالت وأجهزة لترشيح السوائل أو تنقيتها 2819.05

2819.06 — manufacture of equipment for projecting, dispersing or 
spraying liquids or powders: صنع معدات لقذف أو نشر أو رش السوائل أو المساحيق 2819.06

2819.07 — manufacture of packing and wrapping machinery: صنع آالت التعبئة والتغليف 2819.07

2819.09 —manufacture of distilling or rectifying plant for petroleum 
refineries, chemical indus- tries, beverage industries etc. صنع وحدات التقطير أو التكرير بمصافي النفط والصناعات الكيميائية وصناعة 

المشروبات ، إلخ

2819.09

2819.10 — manufacture of heat exchangers صنع المبادالت الحرارية 2819.10

2819.11 — manufacture of machinery for liquefying air or gas صنع آالت إزالة الهواء أو الغاز 2819.11

2819.12 — manufacture of gas generators صنع مولدات الغاز 2819.12

2819.13 —manufacture of calendering or other rolling machines and 
cylinders thereof (except for metal and glass) صنع آالت الصقل أو غيرها من آالت الدلفنة وأسطواناتها ( باستثناء آالت 

الصقل والدلفنة للمعادن والزجاج )

2819.13

2819.14 —  manufacture of centrifuges (except cream separators and 
clothes dryers) صنع وحدات الطرد المركزي ( باستثناء فرازات القشدة ، ومجففات المالبس ) 2819.14

2819.15 —  manufacture of gaskets and similar joints made of a 
combination of materials or layers of the same material صنع حشايا ووصالت مماثلة من مجموعة من المواد أو من عدةطبقات من 

مادة واحدة

2819.15

2819.16 —  manufacture of automatic goods vending machines صنع اآلالت األوتوماتيكية لبيع السلع 2819.16

2819.17 —  manufacture of parts used for general-purpose machinery صناعة أجزاء الماكينات لألغراض العامة 2819.17

2819.18 —  manufacture of attic ventilation fans (gable fans, roof 
ventilators, etc.) صنع مراوح تهوئة األدوار السقفية ( مراوح الجمالون ،مراوح تهويئة األسطح ، 

إلخ )

2819.18

2819.19 —manufacture of levels, tape measures and similar hand tools, 
machinists’ precision tools (except optical) صنع موازين ضبط اإلستواء وشرائط القياس واألدوات اليدوية المشابهة ، 

واألدوات الدقيقة للعاملين على اآلالت ( باستثناء اآلالت البصرية )

2819.19

2819.20 — manufacture of non-electrical welding and soldering equipment صنع معدات لحام الفوالذ والقصدير غير الكهربائية 2819.20

282 Manufacture of special-purpose machinery صنع اآلالت المتخصصة الغرض 282

2821 Manufacture of agricultural and forestry machinery صناعة اآلالت الزراعية وآالت الجراحة 2821

2821.01 — manufacture of tractors used in agriculture and forestry صنع حرارات تستعمل في الزراعة والجراحة 2821.01

2821.02 — manufacture of walking (pedestrian-controlled) tractors صنع حرارات مشاة ( يتحكم فيها المشاة ) 2821.02

2821.03 — manufacture of mowers, including lawnmowers صنع آالت قص األعشاب ، بما فيها آالت قص المروج المنزلية 2821.03

2821.04 — manufacture of agricultural self-loading or self-unloading 
trailers or semi-trailers صنع المقطورات أو أشباه المقطورات الزراعية ذاتية التحميل وذاتية التفريغ 2821.04
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2821.05 — manufacture of agricultural machinery for soil preparation, 
planting or fertilizing: صنع آالت زراعية لتحضير التربة أو زراعتها أو تسميدها 2821.05

2821.06 — manufacture of harvesting or threshing machinery صنع آالت الحصد والدرس 2821.06

2821.07 — manufacture of milking machines صنع ماكينات الحلب 2821.07

2821.08 — manufacture of spraying machinery for agricultural use صنع آالت الرش لالستخاد الزراعي 2821.08

2821.09 — manufacture of diverse agricultural machinery: صنع آالت زراعية مختلفة 2821.09

2821.10 Industrial Robots Assembling تجميع أجهزة اإلنسان اآللي 2821.10

2822 Manufacture of metal-forming machinery and machine tools صنع آالت تشكيل المعادن والعدد اآللية 2822

2822.01 —manufacture of machine tools for working metals and other 
materials (wood, bone, stone, hard rubber, hard plastics, cold 
glass etc.), including those using a laser beam, ultrasonic waves, 
plasma arc, magnetic pulse etc.

صنع عدد آلية لتشكيل الفلزات ومواد أخرى ( الخشب ، العظام ، األحجار ، 

المطاط المقسى ، اللدائن الصلدة ، الزجاج البارد ، إلخ ) بما في ذلك العدد التي 

تستخدم أشعة الليزر أو الموجات فوق الصوتية أو أقواس البالزما أو النبض 

المغناطيسي ، إلخ

2822.01

2822.02 —manufacture of machine tools for turning, drilling, milling, 
shaping, planing, boring, grinding etc. صنع عدد آلية للخراطة ، الثقب ، التشكيل ، السحج ( الكشط ) ، التجويف ، 

السحق ، إلخ

2822.02

2822.03 — manufacture of stamping or pressing machine tools صنع عدد آلية للختم أو الكبس 2822.03

2822.04 —manufacture of punch presses, hydraulic presses, hydraulic 
brakes, drop hammers, forging machines etc. صنع مكابس تخريم ، مكابس مائية ، مكابح هيدرولية ، مطارق تشكيل المعادن 

، آالت تشكيل ، إلخ

2822.04

2822.05 — manufacture of draw-benches, thread rollers or machines for 
working wires صنع مناضد متحركة أو عدد لولبية أو آالت لتشكيل األسالك 2822.05

2822.06 — manufacture of stationary machines for nailing, stapling, 
glueing or otherwise assem-bling wood, cork, bone, hard rubber or 
plastics etc.

صنع آالت ثابتة للتسمير أو التدبيس أو التغرية أو تستخدم خالف ذلك لتجميع 

الخشب أو الفلين أو العظام أو المطاط المقسى أو اللدائن ، إلخ

2822.06

2822.08 — manufacture of presses for the manufacture of particle board 
and the like. صنع مكابس لصنع ألواح الخشب الحبيبي وما شابهها 2822.08

2822.09 — manufacture of electroplating machinery صنع آالت للطالء بالكهرباء 2822.09

2823 Manufacture of machinery for metallurgy صنع آالت تستعمل في الميتالورجيا 2823

2823.01 — manufacture of machines and equipment for handling hot 
metals صنع آالت ومعدات مناولة المعادن الساخنة 2823.01

2823.02 — manufacture of metal-rolling mills and rolls for such mills صنع مدلفنات فلزات و أسطوانات لهذه المدلفنات 2823.02

2824 Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction صنع آالت لعمليات االتعدين واستغالل المحاجر والتشييد 2824

2825 Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco 
processing صنع آالت تجهيز األغذية والمشروبات والتبغ 2825

2826 Manufacture of machinery for textile, apparel and leather 
production صنع آالت إنتاج المنسوجات والملبوسات والجلود 2826

2829 Manufacture of other special-purpose machinery صنع آالت أخرى ألغراض خاصة 2829

29 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة
292 2920 Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; 

manufacture of trailers and semi-trailers صنع الهياكل ( أعمال تجهيز العربات ) للمركبات ذات المحركات ، صنع المركبات 

المقطورة والمركبات نصف المقطورة

2920 292

293 2930 Manufacture of parts and accessories for motor vehicles صنع أجزاء وتوابع ومحركات المركبات ذات المحركات 2930 293

2930.01 —manufacture of diverse parts and accessories for motor 
vehicles:                            
* brakes, gearboxes, axles, road wheels, suspension shock 
absorbers, radiators, silencers, exhaust pipes, catalytic 
converters, clutches, steering wheels, steering columns and 
steering boxes

صنع أجزاء وتوابع ومحركات المركبات ذات المحركات : 

* المكابح ، صناديق تروس السرعة ، المحاور ، دواليب ( عجالت ) السير ، 

ماصات صدمات التعليق ، المكربنات ( الرادياتيرات ) ، كاتمات الصوت ، 

مواسير العادم ، أجهزة تحويل غازات العادم ، المحوالت المحفزة ، المعشقات ( 

الدبرياجات ) ، عجالت التوجيه ، أعمدة التوجيه ، أعمدة التوجيه وصناديق 

التوجيهز

2930.01

2930.02 —manufacture of parts and accessories of bodies for motor 
vehicles: � safety belts, airbags, doors, bumpers صنع أجزاء لهياكل المركبات ذات المحركات :

* أحزمة األمان ، أكياس الهواء ، األبواب ، المصدات

2930.02

2930.03 —manufacture of car seats صنع مقاعد السيارات 2930.03

2930.04 —manufacture of motor vehicle electrical equipment, such as 
generators, alternators, spark plugs, ignition wiring harnesses, 
power window and door systems, assembly of purchased gauges 
into instrument panels, voltage regulators, etc.

صنع المعدات الكهربائية للمركبات ذات المحركات ، مثل المولدات والمبدالت 

وشموع اإلشعال ومساند اإلشعال ونظم النوافذ واألبواب الكهربائية ، وتجميع 

أجهزة القياس المشتراه في لوحات العدد ومنظمات الفولطية ، إلخ

2930.04

30 Manufacture of other transport equipment صنع معدات النقل األخرى
3020 Manufacture of railway locomotives and rolling stock صنع قاطرات ( جرارات ) وعربات السكك الحديدية 3020

309 Manufacture of transport equipment n.e.c. صنع معدات النقل غير المصنفة في موضع آخر 309
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3092 Manufacture of bicycles and invalid carriages صنع الدراجات العادية والكراسي المتحركة 3092

3099 Manufacture of other transport equipment n.e.c. صنع معدات النقل األخرى غير المصنفة في موضع آخر 3099

202 Manufacture of other chemical products صنع منتجات كيميائية أخرى 202

2021 Manufacture of pesticides and other agrochemical products صنع مبيدات اآلفات والمنتجات الكيميائية الزراعية األخرى 2021

2021.01 —manufacture of insecticides, rodenticides, fungicides, 
herbicides صنع مبيدات الحشرات ، مبيدات القوارض ، المبيدات الفطرية ، مبيدات 

األعشاب

2021.01

2021.02 —manufacture of anti-sprouting products, plant growth regulators صنع منتجات منع اإلزهار ، منظمات نمو النبات 2021.02

2021.03 —manufacture of disinfectants (for agricultural and other use) صنع المطهرات ( لإلستخادات الزراعية واإلستخدامات األخرى ) 2021.03

2021.04 —manufacture of other agrochemical products n.e.c. صنع المنتجات الكيميائية الزراعية األخرى غير المصنفة في موضع آخر 2021.04

2022 Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink 
and mastics صنع الدهانات والونيشات والطالءات المماثلة ، وأحبار الطابعة والمعاجين 

المستكية

2022

2022.01 —manufacture of paints and varnishes, enamels or lacquers صنع الدهانات والورنيشات وطالءات المينا أو الملك 2022.01

2022.02 —manufacture of prepared pigments and dyes, opacifiers and 
colours صنع طالءات المينا الزجاجية والطالء الزجاجي وطالء الخزف والمستحضرات 

المشابهة

2022.02

2022.03 —manufacture of vitrifiable enamels and glazes and engobes and 
similar preparations - تصنيع المينا والطالءات الزجاجية والطالءات القابلة للزجاج والمستحضرات 

المماثلة

2022.03

2022.04 —manufacture of mastics صنع المعاجين المستكية 2022.04

2022.05 —manufacture of caulking compounds and similar non-refractory 
filling or surfacing preparations صنع مركبات الجلفطة والمستحضرات غير المماثلة المستخدمة في الحشو أو 

تسوية السطوح

2022.05

2022.06 —manufacture of organic composite solvents and thinners صنع المذيبات والمخففات المركبة العضوية 2022.06

2022.07 —manufacture of prepared paint or varnish removers صنع مزيالت الطالء أو الورنيش المحضرة 2022.07

2022.08 —manufacture of printing ink صنع حبر الطباعة 2022.08

2023 Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing 
preparations, perfumes and toilet preparations صنع الصابون والمنظفات ، مستحضرات التنظيف والتلميع ، االعطور 

ومستحضرات التجميل

2023

2029 Manufacture of other chemical products n.e.c. صنع المنتجات الكيميائية األخرى غير المصنفة في موضع آخر 2029

2029.01 —manufacture of gelatine and its derivatives, glues and prepared 
adhesives, including rubber-based glues and adhesives صنع الجيالتين ومشتقاته ، واألصماغ والمواد الالصقة المحضرة ، بما فيها 

األصماغ والمواد الالصقة من المطاط

2029.01

2029.02 —manufacture of extracts of natural aromatic products صنع مستخلصات المنتجات العطرية الطبيعية 2029.02

2029.03 —manufacture of aromatic distilled waters صنع مياه مقطرة عطرية 2029.03

2029.04 —manufacture of mixtures of odoriferous products for the 
manufacture of perfumes or food صنع خالئط منتجات الروائح لصنع العطور أو األغذية 2029.04

2029.05 —manufacture of photographic plates, films, sensitized paper and 
other sensitized unexposed materials صنع الشرائح الفوتوغرافية واألفالم والورق الحساس وغير ذبك من المواد 

الحساسة غير المحمضة

2029.05

2029.06 —manufacture of chemical preparations for photographic uses صنع المستحضرات الكيميائية لإلستخدامات الفوتوغرافية 2029.06

203 2030 Manufacture of man-made fibres صنع األلياف االصطناعية 2030 203

2030.01 —manufacture of synthetic or artificial filament tow صنع نساالت الشعيرات االصطناعية أو التركيبية 2030.01

2030.02 —manufacture of synthetic or artificial staple fibres, not carded, 
combed or otherwise processed for spinning صنع األلياف التيلية اإلصطناعية أو التركيبية ، غير الممشقة ، أو غير الممشطة 

أو غير المجهزة بأي شكل آخر ألغراض الغزل

2030.02

2030.03 —manufacture of synthetic or artificial filament yarn, including 
high-tenacity yarn صنع خيوط الشعيرات التركيبية أو اإلصطناعية ، بما في ذلك الخيوط عالية 

المتانة

2030.03

2030.04 —manufacture of synthetic or artificial monofilament or strip صنع الخيوط األحادية أو الشارئط التركيبية أو اإلصطناعية 2030.04

239 Manufacture of non-metallic mineral products n.e.c. صنع منتجات المعادن الالفلزية غير المصنفة في موضع آخر 239

2391 Manufacture of refractory products صنع المنتجات الحرارية 2391

2392 Manufacture of clay building materials صنع المنتجات الطفلية اإلنشائية 2392

2393 Manufacture of other porcelain and ceramic products صنع المنتجات األخرى من البورسلين والخزف 2393

2394 Manufacture of cement, lime and plaster صنع األسمنت والجير والجص 2394

2395 Manufacture of articles of concrete, cement and plaster صنع أصناف من الخرسانة واألسمنت والجص 2395

2399 Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. صنع المنتجات المعدنية الالفلزية األخرى غير المصنفة في موضع آخر 2399

2599 Manufacture of other fabricated metal products n.e.c صنع منتجات المعادن المشكلة األخرى غير المصنفة في موضع آخر 2599

Standard
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2599.01 —  manufacture of pails, cans, drums, buckets, boxes صنع دالء علب ، أسطوانات ، أسطال ، صناديق 2599.01

2599.02 —  manufacture of tins and cans for food products, collapsible 
tubes and boxes صنع علب صفيح وعلب معدنية للمنتجات الغذائية ، أنابيب وصناديق قابلة للطي 2599.02

2599.03 —  manufacture of metallic closures صنع أدوات إغالق معدنية 2599.03

2599.04 —  manufacture of metal cable, plaited bands and similar articles صنع كابالت معدنية وأشرطة مضفرة وأصناف مشابهة 2599.04

2599.05 —  manufacture of uninsulated metal cable or insulated cable not 
capable of being used as a conductor of electricity صنع كابالت معدنية غير معزولة أو كابالت معزولة ال يمكن استخدامها 

كموصالت للكهرباء

2599.05

2599.06 —manufacture of articles made of wire: barbed wire, wire fencing, 
grill, netting, cloth etc. صنع أصناف من األسالك ، السلك الشائك ، سلك السياج ، شيكات السياج ، 

الشبكات المتقاطعة ، الشباك القماش ، إلخ

2599.06

2599.07 —  manufacture of nails and pins صنع مسامير ودبابيس 2599.07

2599.08 —  manufacture of rivets, washers and similar non-threaded 
products صنع مسامير برشام وحلقات ومنتجات مماثلة غير ملولبة 2599.08

2599.09 —  manufacture of screw machine products صنع منتجات ماكينات اللولبة 2599.09

2599.10 —  manufacture of bolts, screws, nuts and similar threaded 
products صنع مزاليج ومسامير لولبية وصواميل ومنتجات ملولبة مماثلة 2599.10

2599.12 —manufacture of chain, except power transmission chain صنع السالسل ، خالف سالسل نقل الحركة 2599.12

2599.13 — manufacture of metal household articles:
*  flatware: plates, saucers etc.
*  hollowware: pots, kettles etc.
*  dinnerware: bowls, platters etc.
*  saucepans, frying pans and other non-electrical utensils for use 
at the table or in the kitchen
*  small hand-operated kitchen appliances and accessories
*  metal scouring pads

صنع أصناف منزلية معدنية :  

* أدوات المائدة : األطباق ، أطباق الفناحيل ، إلخ 

 * أواني مجوفة : قدور غاليات ، إلخ 

  * أطقم المائدة : أطباق مجوفة ، أطباق مسطة ، إلخ 

 * طاسات الطهي وطاسات التحمير واألواني غير الكهربائية األخرى التي 

تستعمل على المائدة أو في الطبخ

  * أجهزة ولوازم المطبخ اليدوية الصغيرة   

* لبادات تنظيف المعادن

2599.13

2599.14 — manufacture of baths, sinks, washbasins and similar articles صنع الحمامات وأحواض غسيل األواني وأحواض الغسيل واألصناف المماثلة 2599.14

2599.15 — manufacture of metal goods for office use, except furniture صنع سلع معدنية لالستعمال المكتبي ، باستثناء األثاث 2599.15

2599.16 — manufacture of safes, strongboxes, armoured doors etc. صنع الخزائن المتينة ، األبواب المسطحة ، إلخ 2599.16

2599.17 — manufacture of various metal articles:
ship propellers and blades thereof, anchors, bells, assembled 
railway track fixtures, clasps, buckles, hooks

صنع أصناف معدنية :    رقاقات السفن وريشها ، المراسي ، األجراس ، 

التركيبات المجمعة لخطوط السكك الحديدية ، المشابك واأليزيمات 

والخطاطيف

2599.17

2599.18 — manufacture of foil bags صنع حقائب من الورق المعدني 2599.18

2599.19 — manufacture of permanent metallic magnets صنع مغناطيسات معدنية دائمة 2599.19

2599.20 — manufacture of metal vacuum jugs and bottles صنع أباريق وقوارير مفرغة الهواء من المعدن 2599.20

2599.21 — manufacture of metal signs (non-electrical) صنع عالمات إشارة معدنية ( غير كهربائية ) 2599.21

2599.22 — manufacture of metal badges and metal military insignia صنع شارات معدنية وعالمات رتب عسكرية من المعدن 2599.22

2599.23 — manufacture of metal hair curlers, metal umbrella handles and 
frames, combs صنع بكرات تمويج الشعر من المعدن ومقابض المظالت وإطارات مظالت ، 

وأمشاط من المعدن

2599.23

2593 Manufacture of cutlery, hand tools and general hardware صنع أدوات القطع والعدد اليدوية واألدوات المعدنية العامة 2593

2593.01 — manufacture of domestic cutlery such as knives, forks, spoons 
etc. صنع أدوات القطع المنزلية مثل السكاكين والشوكات والمالعق ، إلخ 2593.01

2593.02 —manufacture of other articles of cutlery:
* cleavers and choppers
* razors and razor blades
* scissors and hair clippers

صنع أصناف أخرى من أدوات القطع :  

  * سواطير الشق والقطع  

* ماكينات الحالقة وشفرات الحالقة  

 * المقصات ومشابك الشعر

2593.02

2593.03 — manufacture of knives and cutting blades for machines or for 
mechanical appliances صنع السكاكين ونصال القطع للماكينات أو لألجهزة الميكانيكية 2593.03

2593.04 — manufacture of hand tools such as pliers, screwdrivers etc. صنع العدد اليدوية ، مثل الكماشات والمفكات ، إلخ 2593.04

2593.05 — manufacture of non-power-driven agricultural hand tools صنع العدد اليدوية الزراعية التي ال تعمل بالطاقة 2593.05

2593.06 —manufacture of saws and saw blades, including circular saw 
blades and chainsaw blades صنع المناشير ونصال المناشير ، بما فيها نصال المناشير الدائرية ونصال 

المناشير التي تدور بالجنزير

2593.06
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2593.07 — manufacture of interchangeable tools for hand tools, whether 
or not power-operated, or for machine tools: drills, punches, 
milling cutters etc.

صنع قطع تبديل للعدد اليدوية ، سواء كانت أو لم تكن تعمل بالطاقة ، أو للعدد 

اآلتية : أدوات الحفر ،المثاقب ، عدد التفريز ، إلخ

2593.07

2593.08 — manufacture of press tools صنع عدد الكبس 2593.08

2593.09 — manufacture of blacksmiths’ tools: forges, anvils etc. صنع أدوات الحدادة : أكوار الحدادة والسنادين ، إلخ 2593.09

2593.10 — manufacture of moulding boxes and moulds (except ingot 
moulds) صنع علب القولبة والقوالب ( باستثناء قوالب السبائك ) 2593.10

2593.11 — manufacture of vices, clamps صنع المناحل ( الملزمات ) والقمط 2593.11

2593.12 —manufacture of padlocks, locks, keys, hinges and the like, 
hardware for buildings, fur- niture, vehicles etc. صنع المشابك واألقفال والمفاتيح والمفصالت وما شابهها ، والخردوات 

الحديدية للمباني ، واألثاث ، والمركبات ، إلخ

2593.12

Division 10 Manufacture of food products تصنيع المنتجات الغذائية القسم 10

107 Manufacture of other food products تصنيع المنتجات الغذائية االخرى 107

1079 Manufacture of Other Food Products N.E.C. تصنيع المنتجات الغذائية االخرى 1079

1079.01 ——decaffeinating and roasting of coffee تحميص القهوة وازالة الكافيين منها 1079.01

1079.02 ——production of coffee products: ground coffee, soluble coffee 
and extracts and concentrates of coffee إنتاج منتجات البن: البن المطحون، البن القابلة للذوبان ومستخلصات ومركزات 

البن

1079.02

1079.03 ——manufacture of coffee substitutes تصنيع بدائل البن 1079.03

1079.04 ——blending of tea and maté مزج الشاي والماته (ماتيه) 1079.04

1079.05 ——manufacture of extracts and preparations based on tea or 
maté صنع خالصات ومستحضرات من الشاي أو الماتيه 1079.05

1079.06 ——manufacture of soups and broths صنع الحساء والمرق 1079.06

1079.07 ——manufacture of special foods, such as: infant formula,  follow 
up milks and other follow up foods, baby foods and foods 
containing homogenized ingredients

صنع األغذية الخاصة مثل : أغذية مركبة للرضع ، ألبان متابعة وأغذية متابعة 

أخرى ، أغذية صغار األطفال ، أغذية تحتوي على عناصر مجنسة

1079.07

1079.08 ——manufacture of spices, sauces and condiments: mayonnaise, 
mustard flour and meal and prepared mustard etc. صنع التوابل ومرق التوابل والبهارات : المايونيز،  دقيق وجريش الخردل ، 

الخردل المجهز ، إلخ

1079.08

1079.09 ——manufacture of vinegar صنع الخل 1079.09

1079.10 ——manufacture of artificial honey and caramel صنع العسل االصطناعي والكاراميل 1079.10

1079.11 ——manufacture of perishable prepared foods, such as: 
sandwiches and fresh (uncooked) pizza تصنيع األغذية الجاهزة سريعة التلف ،  مثل: السندويشات والبيتزا الطازجة (غير 

المطهية)

1079.11

1079.12 ——manufacture of herb infusions (mint, vervain, chamomile etc.) صنع مشروبات األعشاب (النعناع، الفيرفين، البابونج الخ.) 1079.12

1079.13 ——manufacture of yeast صنع الخميرة 1079.13

1079.14 ——manufacture of extracts and juices of meat, fish, crustaceans 
or molluscs صنع خالصات وعصائر  اللحوم أو األسماك أو القشريات أو الرخويات 1079.14

1079.15 ——manufacture of non-dairy milk and cheese substitutes صنع بدائل اللبن والجبن غير الحيوانية 1079.15

1079.16 ——manufacture of egg products, egg albumin صنع منتجات البيض، وزالل البيض 1079.16

1079.17 ——processing of salt into food-grade salt, e.g. iodized salt تحويل الملح إلى الملح الغذائي، مثل الملح المعالج باليود 1079.17

1079.18 ——manufacture of artificial concentrates صنع المركزات االصطناعية 1079.18

Division 14 Manufacture of wearing apparel تصنيع المالبس القسم 14

141 1410 Manufacture of Wearing Apparel, Except Fur Apparel تصنيع المالبس، باستثناء مالبس الفراء 1410 141

This class includes the manufacture of wearing apparel. The 
material used may be of anykind and may be coated, impregnated 
or rubberized

 

وتشمل هذه الفئة تصنيع المالبس المخصصة لالرتداء. قد تكون المواد 

المستخدمة من أي نوع ويمكن أن تكون مغلفة أو مشربة أو مطاطية
1410.01 ——manufacture of wearing apparel made of leather or 

composition leather, including leather industrial work accessories 
such as welder’s leather aprons

تصنيع المالبس المصنوعة من الجلد أو الجلد التركيبي، بما في ذلك 

إكسسوارات العمل الصناعي مثل مآزر الجلود

1410.01

1410.02 ——manufacture of work wear 1410.02 تصنيع مالبس العمل

1410.03 ——manufacture of other outerwear made of woven, knitted or 
crocheted fabric, nonwovens etc. for men, women and children: 
coats, suits, ensembles, jackets, trousers, skirts etc.

تصنيع المالبس الخارجية األخرى: منسوجة أو محبوكة أو كروشيه، وغير 

منسوجة إلخ للرجال والنساء واألطفال: المعاطف، والبدالت، والفرق، 

والسترات، والسراويل، والتنانير الخ.

1410.03
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1410.04 ——manufacture of underwear and nightwear made of woven, 
knitted or crocheted fabric, lace etc. for men, women and 
children:shirts, T-shirts, underpants, briefs, pyjamas, nightdresses, 
dressing gowns, blouses, slips, brassieres, corsets etc.

 تصنيع المالبس الداخلية ومالبس النوم المصنوعة من القماش المنسوجة أو 

المحبوكة أو الكروشيه، الدانتيل الخ للرجال والنساء واألطفال: القمصان 

والقمصان والسراويل الداخلية، وموجزات، بيجامة، فساتين النوم، فساتين، 

البلوزات، الخ.

1410.04

1410.05 ——manufacture of babies’ garments, tracksuits, ski suits, 
swimwear etc. --تصنيع مالبس األطفال، مالبس رياضية، مالبس التزلج، مالبس السباحة الخ. 1410.05

1410.06 ——manufacture of hats and caps تصنيع القبعات وأغطية الرأس 1410.06

1410.07 ——manufacture of other clothing accessories: gloves, belts, 
shawls, ties, cravats, hairnets etc.  تصنيع إكسسوارات المالبس األخرى: القفازات، األحزمة، الشاالت، 

العالقات، القفازات، وناموسيات الخ.

1410.07

1410.08 ——custom tailoring الخياطة الخاصة 1410.08

1410.09 ——manufacture of headgear of fur skins 1410.09 تصنيع أغطية الرأس من جلود الفراء

1410.10 ——manufacture of footwear of textile material without applied 
soles صناعة األحذية من مواد نسجية بدون تركيب نعل 1410.10

Division 31 Manufacture of furniture صناعة االثاث القسم 31

310 3100 Manufacture of Furniture صناعة االثاث 3100 310

This class includes the manufacture of furniture of any kind, any 
material (except stone,
concrete or ceramic) for any place and various purposes.

 

تشمل هذه الفئة صناعة األثاث من أي نوع وأي مادة (باستثناء الحجر ،

الخرسانة أو السيراميك) ألي مكان وألغراض مختلفة.
3100.01 —manufacture of chairs and seats for offices, workrooms, hotels, 

restaurants, public and domestic premises تصنيع الكراسي والمقاعد للمكاتب وغرف العمل والفنادق والمطاعم واألماكن 

العامة والمنزلية

3100.01

3100.02 —manufacture of chairs and seats for theatres, cinemas and the 
like تصنيع الكراسي والمقاعد للمسارح ودور السينما وما في حكمها 3100.02

3100.03 —manufacture of sofas, sofa beds and sofa sets ُمصنِّع أرائك وسرير أريكة وأطقم أرائك 3100.03

3100.04 —manufacture of garden chairs and seats تصنيع كراسي ومقاعد الحدائق 3100.04

3100.05 —manufacture of special furniture for shops: counters, display 
cases, shelves etc. تصنيع أثاث خاص للمحالت: طاوالت ، رفوف عرض ، أرفف إلخ. 3100.05

3100.06 —manufacture of furniture for churches, schools, restaurants تصنيع األثاث للكنائس والمدارس والمطاعم 3100.06

3100.07 —manufacture of office furniture تصنيع االثاث المكتبي 3100.07

3100.08 —manufacture of kitchen furniture 3100.08 تصنيع أثاث المطبخ

3100.09 —manufacture of furniture for bedrooms, living rooms, gardens 
etc. تصنيع أثاث غرف النوم وغرف المعيشة والحدائق وما إلى ذلك. 3100.09

3100.10 —manufacture of cabinets for sewing machines, televisions etc. تصنيع دواليب آلالت الخياطة والتلفزيونات وما إلى ذلك. 3100.10

3100.11 —manufacture of laboratory benches, stools and other laboratory 
seating, laboratory furniture (e.g. cabinets and tables) تصنيع مقاعد المختبرات والمقاعد وغيرها من مقاعد المختبرات وأثاث 

المختبرات (مثل الدواليب والطاوالت)

3100.11

3100.12 —finishing such as upholstery of chairs and seats التشطيبات مثل تنجيد الكراسي والمقاعد 3100.12

3100.13 —finishing of furniture such as spraying, painting, French 
polishing and upholstering تشطيب األثاث مثل الرش والدهان والتلميع الفرنسي والتنجيد 3100.13

3100.14 —manufacture of mattress supports تصنيع دعامات المراتب 3100.14

3100.15 —manufacture of mattresses: mattresses fitted with springs or 
stuffed or internally fitted with a supporting material and 
uncovered cellular rubber or plastic mattresses

تصنيع المراتب: مراتب مزودة بزنبركات أو محشوة أو مزودة داخلًيا بمادة داعمة 

ومراتب خلوية أو بالستيكية غير مغطاة

3100.15

3100.16 —decorative restaurant carts, such as dessert carts, food wagons عربات المطاعم المزخرفة ، مثل عربات الحلوى وعربات الطعام 3100.16

322 3220 Manufacture of Musical instruments صنع اآلالت الموسيقية 3220 322

3220.01 —manufacture of stringed instruments تصنيع اآلالت الوترية 3220.01

3220.02 —manufacture of keyboard stringed instruments, including 
automatic pianos تصنيع اآلالت الوترية ذات المفاتيح ، بما في ذلك آالت البيانو األوتوماتيكية 3220.02

3220.03 —manufacture of keyboard pipe organs, including harmoniums 
and similar keyboard instruments with free metal reeds تصنيع أجهزة أنابيب لوحة المفاتيح ، بما في ذلك األرغن وأدوات لوحة المفاتيح 

المماثلة ذات القصب المعدني الحر

3220.03

3220.04 —manufacture of accordions and similar instruments, including 
mouth organs تصنيع األكورديون واألدوات المماثلة ، بما في ذلك أرن النفخ بالفم 3220.04

3220.05 —manufacture of wind instruments تصنيع آالت النفخ 3220.05

3220.06 —manufacture of percussion musical instruments تصنيع اآلالت اإليقاعية الموسيقية 3220.06

3220.07 —manufacture of musical instruments, the sound of which is 
produced electronically صناعة اآلالت الموسيقية التي ينتج صوتها إلكترونًيا 3220.07

3220.08 —manufacture of musical boxes, fairground organs, calliopes etc. تصنيع الصناديق الموسيقية وأرغن أرض المعارض والكاليوب إلخ. 3220.08



Standard
Division Group Class Subclass Description الوصف الفئة الفرع المجموعة القسم

3220.09 —manufacture of instrument parts and accessories: metronomes, 
tuning forks, pitch pipes, cards, discs and rolls for automatic 
mechanical instruments etc.

تصنيع قطع غيار اآلالت وملحقاتها: المترونوم ، الشوك الرنانة ، مواسير 

الملعب ، البطاقات ، األقراص واللفائف لألدوات الميكانيكية األوتوماتيكية ، 

إلخ

3220.09

3220.10 —manufacture of whistles, call horns and other mouth-blown 
sound signalling instruments تصنيع الصفارات وأبواق النداء وغيرها من أدوات اإلشارات الصوتية المنفوخة 

بالفم

3220.10

323 3230 Manufacture of Sports Goods صنع السلع الرياضية 3230 323

This class includes the manufacture of sporting and athletic 
goods (except apparel and
footwear).

صنع السلع الرياضية

تشمل هذه الفئة صناعة السلع الرياضية والرياضية (باستثناء المالبس و

األحذية).
3230.01 - manufacture of articles and equipment for sports, outdoor and 

indoor games, of any
material: hard, soft and inflatable balls, rackets, bats and clubs, 
skis, bindings and poles, ski-boots, sailboards and surfboards, 
requisites for sport fishing, including landing nets, requisites for 
hunting, mountain climbing etc., leather sports gloves and sports 
headgear, ice skates, roller skates etc,  bows and crossbows, 
gymnasium, fitness centre or athletic equipment

تصنيع أغراض ومعدات لأللعاب الرياضية واأللعاب الخارجية والداخلية من أي 

نوع

المواد: كرات صلبة وناعمة وقابلة للنفخ ومضارب ومضارب ونوادي وزحافات 

وأربطة وأعمدة وأحذية تزلج وألواح شراعية وألواح تزلج على الماء ومستلزمات 

الصيد الرياضي ، بما في ذلك شباك الهبوط ومستلزمات الصيد وتسلق الجبال 

وما إلى ذلك ، والقفازات الرياضية الجلدية وأغطية الرأس الرياضية ، والزالجات 

على الجليد ، والزالجات وغيرها ، واألقواس والنشاب ، وصالة األلعاب الرياضية 

، ومركز اللياقة البدنية أو المعدات الرياضية

3230.01

324 3240 Manufacture of Games and Toys صناعة األلعاب واللعب 3240 324

This Class includes The Manufacture of Dolls, Toys and Games 
(including Electronic Games),
Scale Models and Children’S Vehicles (Except Metal Bicycles and 
Tricycles).

 

تشمل هذه الفئة صناعة الدمى واأللعاب واأللعاب (بما في ذلك األلعاب 

اإللكترونية) ،

النماذج المصغرة ومركبات األطفال (باستثناء الدراجات المعدنية والدراجات 

ثالثية العجالت).
3240.01 —manufacture of dolls and doll garments, parts and accessories تصنيع الدمى ومالبس الدمى وقطع الغيار واالكسسوارات 3240.01

3240.02 —manufacture of action figures تصنيع شخصيات العمل 3240.02

3240.03 —manufacture of toy animals صناعة ألعاب الحيوانات 3240.03

3240.04 —manufacture of toy musical instruments تصنيع اآلالت الموسيقية كألعاب 3240.04

3240.05 —manufacture of playing cards صناعة ورق اللعب 3240.05

3240.06 —manufacture of board games and similar games تصنيع ألعاب الطاولة واأللعاب المماثلة 3240.06

3240.07 —manufacture of electronic games: chess etc. صناعة األلعاب اإللكترونية: الشطرنج ، إلخ. 3240.07

3240.08 —manufacture of reduced-size (“scale”) models and similar 
recreational models, electrical trains, construction sets etc. تصنيع نماذج مصغرة الحجم ("مقياس") ونماذج ترفيهية مماثلة ، وقطارات 

كهربائية ، ومجموعات بناء ، إلخ.

3240.08

3240.09 —manufacture of coin-operated games, billiards, special tables 
for casino games, etc. تصنيع األلعاب التي تعمل بقطع النقود المعدنية والبلياردو والطاوالت الخاصة 

أللعاب الكازينو وما إلى ذلك.

3240.09

3240.10 —manufacture of articles for funfair, table or parlour games تصنيع أغراض أللعاب المالهي أو ألعاب الطاولة أو صاالت االستقبال 3240.10

3240.11 —manufacture of wheeled toys designed to be ridden, including 
plastic bicycles and tricycles تصنيع األلعاب ذات العجالت المصممة للركوب ، بما في ذلك الدراجات 

البالستيكية والدراجات ثالثية العجالت

3240.11

3240.12 —manufacture of puzzles and similar articles تصنيع األلغاز والمواد المماثلة 3240.12

329 3290 Other Manufacturing N.E.C. صناعات أخرى غير مذكورة 3290 329

3290.07 manufacture of metal safety headgear and other metal personal 
safety devices صنع أغطية الرأس المعدنية وغيرها من أجهزة السالمة الشخصية المعدنية 3290.07

3290.08 manufacture of ear and noise plugs (e.g. for swimming and noise 
protection) صنع سدادات األذن والضوضاء (على سبيل المثال للسباحة والحماية من 

الضوضاء)

3290.08

3290.09 manufacture of gas masks صنع األقنعة الواقية من الغازات 3290.09



3290.10 manufacture of brooms and brushes, including brushes 
constituting parts of machines, hand-operated mechanical floor 
sweepers, mops and feather dusters, paint brushes, paint pads 
and rollers, squeegees and other brushes, brooms, mops etc.

صنع المكانس والُفَرش ، بما في ذلك الفرش التي تشكل أجزاًء من الماكينات ، 

وماسحات األرضيات الميكانيكية التي تعمل يدوًيا ، والمماسح ومنافض الريش 

، وفرش الطالء ، ووسادات وبكرات الطالء ، والممسحة وغيرها من الفرش ، 

والمكانس ، والمماسح ، إلخ.

3290.10

3290.11 manufacture of shoe and clothes brushes صنع فرش األحذية والمالبس 3290.11

3290.12 manufacture of pens and pencils of all kinds whether or not 
mechanical صنع أقالم الحبر وأقالم الرصاص بأنواعها سواء كانت ميكانيكية أم ال 3290.12

3290.13 manufacture of pencil leads 3290.13 صنع رصاص األقالم

3290.14 manufacture of date, sealing or numbering stamps, hand-
operated devices for printing, or embossing labels, hand printing 
sets, prepared typewriter ribbons and inked pads

صنع أختام التاريخ أو الختم أو الترقيم ، واألجهزة اليدوية للطباعة ، أو النقش 

على الملصقات ، وأطقم الطباعة اليدوية ، وشرائط اآللة الكاتبة المعدة ، 

والوسادات المحبرة

3290.14

3290.15 manufacture of globes صنع نماذج الكرة األرضية 3290.15

3290.16 manufacture of umbrellas, sun-umbrellas, walking sticks, seat-
sticks صنع المظالت والمظالت الشمسية وعصي المشي وعصي المقاعد 3290.16

3290.17 manufacture of buttons, press-fasteners, snap-fasteners, press-
studs, slide fasteners صنع األزرار ، ومثبتات الضغط ، ومشابك التثبيت ، وأزرار الضغط ، ومثبتات 

االنزالق

3290.17

3290.18 manufacture of cigarette lighters صنع قداحات السجائر 3290.18

3290.19 manufacture of articles of personal use: smoking pipes, scent 
sprays, vacuum flasks and other vacuum vessels for personal or 
household use, wigs, false beards, eyebrows

صنع أغراض لالستخدام الشخصي: أنابيب تدخين وبخاخات عطرية ودوارق 

مفرغة وأوعية مفرغة أخرى لالستخدام الشخصي أو المنزلي ، وشعر مستعار ، 

ولحى مستعارة ، وحواجب

3290.19

3290.20 manufacture of miscellaneous articles: candles, tapers and the 
like; bouquets, wreaths and floral baskets; artificial flowers, fruit 
and foliage; jokes and novelties; hand sieves and hand riddles; 
tailors’ dummies; burial caskets etc.

صنع أصناف متنوعة: الشموع ، التناقص التدريجي وما شابه ذلك ؛ باقات 

وأكاليل وسالل زهرية. الزهور االصطناعية والفواكه وأوراق الشجر. النكات 

والمستجدات. المناخل اليدوية واألحاجي اليدوية ؛ دمى الخياطين توابيت الدفن 

إلخ.

3290.20
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8299 Other business support service activities n.e.c. أنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال غير المصّنفة في موضع آخر
8299.01 - Providing verbatim reporting and stenotype recording of live 

legal proceedings and transcribing subsequent recorded 
materials, such as:
 • Court reporting or stenotype recording services
 • Public stenography services

- إعداد محاضر حرفية أو تسجيل المحاضر للمحاكمات القضائية اّية ونسخ 

المواد المّسجلة الحقا، ومن أمثلة ذلك: 

• كتابة محاضر الجلسات في المحاكم أو نسخ المحاضر المّسجلة

• خدمات النسخ العمومية

8299.01

8299.11 - Other support activities typically provided to businesses not 
elsewhere classified - أنشطة الدعم األخرى التي ُتقدم عادة إلى األعمال، غير المصنفة في موضع 

آخر

8299.11

8211 Combined office administrative service activities أنشطة الخدمات اإلدارية المتكاملة للمكاتب 8211

8211.11 - Corporate services provider - مزود خدمات الشركات 8211.11

692 6920 Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy األنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات، واالستشارات 

الضريبية

6920 692

6920.01 - Recording of commercial transactions from businesses or others - تسجيل المعامالت التجارية الخاصة بالمشاريع التجارية أو غيرها 6920.01

6920.02 - Preparation or auditing of financial accounts - إعداد الحسابات المالية أو مراجعتها 6920.02

6920.03 - Examination of accounts and certification of their accuracy - فحص الحسابات والتصديق على صحتها 6920.03

6920.04 - Preparation of personal and business income tax returns - إعداد إقرارات ضرائب الدخل الشخصية أو التجارية 6920.04

6920.05 - Advisory activities and representation on behalf of clients before 
tax authorities - األنشطة االستشارية وتمثيل العمالء أمام سلطات الضرائب 6920.05

729 7290  - Mining of other non-ferrous metal ores 7290 - تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية األخرى

7290.01 mining and preparation of ores valued chiefly for non-ferrous 
metal content: 
•Aluminium (bauxite), copper, lead, zinc, tin, manganese, chrome, 
nickel, cobalt, molybdenum, tantalum, vanadium etc.
•Precious metals: gold, silver, platinum

ر قيمتها أساًسا الحتوائها على فلزات غير  - تعدين وإعداد الركازات التي تقدَّ

حديدية

• األلمينيوم (البوكسيت)، النحاس، الرصاص، الزنك، القصدير، المنغنيز، 

الكروم، النيكل، الكوبالت، الموليبدنوم، التنتالوم، الفاناديوم، إلخ

• الفلزات الثمينة: الذهب، الفضة، البالتين

7290.

01

Division 24 Manufacture of basic metals تصنيع المعادن االساسية القسم 24

242 2420 Manufacture of Basic Precious and Other Non-Ferrous Metals تصنيع المعادن األساسية الثمينة وغيرها من المعادن غير الحديدية 2420 242

2420.01 ——production of basic precious metals: production and refining 
of unwrought or wrought precious metals: gold, silver, platinum 
etc. from ore and scrap

 إنتاج المعادن الثمينة األساسية: إنتاج وتكرير المعادن النفيسة غير المقلدة: 

الذهب والفضة والبالتين وما إلى ذلك من الركاز والخردة

2420.01

2420.02 ——production of precious metal alloys 2420.02 إنتاج سبائك المعادن الثمينة

2420.03 ——production of precious metal semi-products 2420.03 إنتاج منتجات شبه معدنية نفيسة

2420.04 ——production of silver rolled onto base metals 2420.04 إنتاج الفضة المدلفنة في فلزات قاعدية

2420.05 ——production of gold rolled onto base metals or silver 2420.05 إنتاج الذهب المدلفن المشغول على فلزات قاعدية أو على الفضة

2420.06 ——production of platinum and platinum group metals rolled onto 
gold, silver or base metals 2420.06 إنتاج معادن مجموعة البالتين المطلية بالذهب أو الفضة أو فلزات قاعدية

2420.07 ——production of aluminium from alumina 2420.07 إنتاج األلومنيوم من األلومينا

2420.08 ——production of aluminium from electrolytic refining of 
aluminium waste and scrap 2420.08 إنتاج األلومنيوم من تنقية مخلفات وركام األلمنيوم بالتحليل الكهربائي

2420.09 ——production of aluminium alloys 2420.09 إنتاج سبائك األلومنيوم

2420.10 ——semi-manufacturing of aluminium تصنيع جزئي لأللومنيوم 2420.10

2420.11 ——production of lead, zinc and tin from ores 2420.11 إنتاج الرصاص والزنك والقصدير من الركازات

Go AML
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2420.12 ——production of lead, zinc and tin from electrolytic refining of 
lead, zinc and tin waste and scrap إنتاج الرصاص والزنك والقصدير من تنقية مخلفات وركام الرصاص والزنك 

والقصدير بالتحليل الكهرباء

2420.12

2420.13 ——production of lead, zinc and tin alloys 2420.13 إنتاج سبائك الرصاص والزنك والقصدير

2420.14 ——semi-manufacturing of lead, zinc and tin تصنيع الرصاص والزنك والقصدير تصنيعا غير كامل 2420.14

2420.15 ——production of copper from ores إنتاج النحاس من الركازات 2420.15

2420.16 ——production of copper from electrolytic refining of copper 
waste and scrap 2420.16 إنتاج النحاس من التحليل الكهربائي لنفايات النحاس والخردة

2420.17 ——production of copper alloys 2420.17 إنتاج سبائك النحاس

2420.18 ——manufacture of fuse wire or strip 2420.18 تصنيع أسالك الصمامات

2420.19 ——semi-manufacturing of copper تصنيع النحاس تصنيعا غير كامل 2420.19

2420.20 ——production of chrome, manganese, nickel etc. from ores or 
oxides 2420.20 إنتاج الكروم والمنغنيز والنيكل وما إلى ذلك من الركازات أو األكاسيد

2420.21 ——production of chrome, manganese, nickel etc. from 
electrolytic and aluminothermic refining of chrome, manganese, 
nickel etc., waste and scrap

 إنتاج الكروم والمنغنيز والنيكل إلخ ، من تنقية مخلفات وخردة الكروم والمنغنيز 

والنيكل إلخ  بالتحليل الكهربائي واإلحرار األلمويني

2420.21

2420.22 ——production of alloys of chrome, manganese, nickel etc. 2420.22 إنتاج سبائك الكروم والمنغنيز والنيكل وما إلى ذلك.

2420.23 ——semi-manufacturing of chrome, manganese, nickel etc. تصنيع الكروم والمنغنيز والنيكل إلخ ، تصنيعا غير كامل 2420.23

2420.24 ——production of mattes of nickel 2420.24 إنتاج خالئط كبريتيدية مصهورة من النيكل

2420.27 ——manufacture of wire of metals by drawing صنع أسالك من الفلزات بالسحب 2420.27

2420.28 ——production of aluminium oxide (alumina) 2420.28 إنتاج أكسيد األلومنيوم (األلومينا)

2420.29 ——production of aluminium wrapping foil إنتاج رقائق تغليف األلومنيوم 2420.29

2420.30 ——manufacture of aluminium (tin) foil laminates made from 
aluminum (tin) foil as primary component تصنيع رقائق األلومنيوم (القصدير) المصنوعة من رقائق األلومنيوم (القصدير) 

كمكون أساسي

2420.30

2420.31 ——manufacture of precious metal foil laminates صنع شرائح المعادن الثمينة 2420.31

2432 Casting of non-ferrous metals سبك المعادن غير الحديدية 2432

2432.01 Casting of semi-finished products of aluminium, magnesium, 
titanium, zinc etc.  زة من األلومينيوم أو المغنيسيوم أو التيتانيوم أو سبك منتجات شبه مجهَّ

الزنك، إلخ

2432.01

2432.02 Casting of light metal castings سبك مسبوكات المعادن الخفيفة 2432.02

2432.03  Casting of heavy metal castings سبك مسبوكات المعادن الثقيلة 2432.03

2432.04 Casting of precious metal castings سبك مسبوكات المعادن الثمينة 2432.04

2432.05 Die-casting of non-ferrous metal castings 2432.05 سبك مسبوكات معدنية غير حديدية بالقوالب

Division 32 Other manufacturing الصناعات التحويلية األخرى القسم 32

321 Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles
This group includes the manufacture of jewellery and imitation 
jewellery articles.

صنع المجوهرات والحلي والسلع ذات الصلة

تشمل هذه المجموعة صناعة الحلي والمجوهرات المقلدة.

321

3211 Manufacture of Jewellery and Related Articles صنع المجوهرات واألصناف ذات الصلة 3211

3211.01 —production of worked pearls إنتاج الآللئ المشغولة 3211.01

3211.02 —production of precious and semi-precious stones in the worked 
state, including the working of industrial quality stones and 
synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones

إنتاج األحجار الكريمة وشبه الكريمة مشغولة ، بما في ذلك األحجار ذات النوعية 

الصناعية واألحجار الكريمة أو شبه الكريمة االصطناعية أو المعاد بناؤها

3211.02

3211.03 —working of diamonds شغل الماس 3211.03

3211.04 —manufacture of jewellery of precious metal or of base metals 
clad with precious metals, or precious or semi-precious stones, or 
of combinations of precious metal and precious or semi-precious 
stones or of other materials

تصنيع مجوهرات من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بمعادن ثمينة أو 

أحجار كريمة أو شبه كريمة أو من تركيبات من معادن ثمينة وأحجار كريمة أو شبه 

كريمة أو من مواد أخرى

3211.04

3211.05 —manufacture of goldsmiths’ articles of precious metals or of 
base metals clad with precious metals: dinnerware, flatware, 
hollowware, toilet articles, office or desk articles, articles for 
religious use etc.

تصنيع أصناف الصاغة من معادن ثمينة أو من معادن عادية مغطاة بمعادن 

ثمينة: أواني الطعام ، أواني المائدة ، أو األواني المجوفة ، أو أدوات الحمام ، 

أو أدوات المكتب أو المكتب ، أو األغراض الدينية ، إلخ.

3211.05
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3211.06 —manufacture of technical or laboratory articles of precious 
metal (except instruments and parts thereof): crucibles, spatulas, 
electroplating anodes etc.

تصنيع سلع تقنية أو معملية من معادن ثمينة (باستثناء األدوات وأجزائها): بواتق 

، والمالعق ، واألنودات المطلية بالكهرباء ، إلخ.

3211.06

3211.07 —manufacture of precious metal watch bands, wristbands, watch 
straps and cigarette cases ُمصنِّع ألحزمة الساعات المعدنية الثمينة ، وأساور المعصم ، وأشرطة الساعات 

، وعلب السجائر

3211.07

3211.08 —manufacture of coins, including coins for use as legal tender, 
whether or not of precious metal تصنيع العمالت المعدنية ، بما في ذلك العمالت المعدنية الستخدامها كعملة 

قانونية ، سواء كانت من معادن ثمينة أم ال

3211.08

3211.09 —engraving of personal precious and non-precious metal 
products نقش المنتجات المعدنية الثمينة وغير الثمينة الشخصية 3211.09

3212 Manufacture of Imitation Jewellery and Related Articles صنع المجوهرات المقلدة واألصناف ذات الصلة 3212

3212.01 —manufacture of costume or imitation jewellery: rings, bracelets, 
necklaces, and similar articles of jewellery made from base 
metals plated with precious metals, jewellery containing imitation 
stones such as imitation gemstones, imitation diamonds, and 
similar

صناعة المجوهرات المقلدة أو المقلدة: الخواتم واألساور والقالئد وأصناف 

المجوهرات المماثلة المصنوعة من معادن عادية مطلية بالمعادن الثمينة 

والمجوهرات

3212.01

3212.02 —manufacture of metal watch bands (except precious metal) تصنيع أحزمة الساعات المعدنية (باستثناء المعادن الثمينة) 3212.02

4662 Wholesale of Metals and Metal Ores بيع المعادن وركازات المعادن بالجملة 4662

4662.01 - Wholesale of ferrous and non-ferrous metal ores - بيع ركازات المعادن الحديدية وغير الحديدية بالجملة 4662.01

4662.02 - Wholesale of ferrous and non-ferrous metals in primary forms - بيع المعادن الحديدية وغير الحديدية بالجملة في شكلها األولي 4662.02

4662.03 - Wholesale of ferrous and non-ferrous semi-finished metal 
products n.e.c. - بيع المنتجات المعدنية الحديدية وغير الحديدية شبه المصنعة غير المصنفة في 

موضع آخر بالجملة

4662.03

4662.04 - Wholesale of gold and other precious metals - بيع الذهب وغيره من المعادن الثمينة بالجملة 4662.04

4773 Other Retail Sale of New Goods in Specialized Stores بيع البضائع الجديدة األخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة 4773

4773.03 - Retail sale of watches, clocks and jewellery - بيع الساعات بأنواعها والمجوهرات بالتجزئة 4773.03

741 7410 Specialized design activities أنشطة التصميم المتخصصة 7410 741

7410.05 Jewelry Design تصميم المجوهرات 7410.05

461 4610 Wholesale On A Fee Or Contract Basis البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد 4610 461

4610.01 - Activities of commission agents and all other wholesalers who 
trade on behalf and on the account of others - أنشطة الوكالء بالعمولة وجميع تجار الجملة اآلخرين ممن يتاجرون باسم آخرين 

ولحسابهم

4610.01

4610.02 - Activities of those involved in bringing sellers and buyers 
together or undertaking commercial transactions on behalf of a 
principal, including on the internet

- أنشطة األشخاص الذين يعملون على الوصل بين البائعين والمشترين أو 

القيام بمعامالت تجارية باسم بائع رئيسي، بما في ذلك إبرام معامالت عن 

طريق اإلنترنت

4610.02

4610.03 - Such agents involved in the sale of:
 • Agricultural raw materials, live animals, textile raw materials 
and semi-finished goods
 • Fuels, ores, metals and industrial chemicals, including fertilizers
 • Food and beverages
 • Textiles, clothing, fur, footwear and leather goods
 • Timber and building materials
 • Machinery, including office machinery and computers, 
industrial equipment, ships and aircraft
 • Furniture, household goods and hardware

- الوكالء الذين يعملون في بيع ما يلي: 

• المواد الخام الزراعية، والحيوانات الحية، ومواد النسيج األولية والسلع شبه 

كاملة الصنع. 

• الوقود، والخام، والمعادن، والكيميائيات الصناعية، بما في ذلك األسمدة . 

• األغذية والمشروبات. 

• المنسوجات، والملبوسات، والفراء، واألحذية والمصنوعات الجلدية. 

• األخشاب ومواد البناء . 

• اآلالت بما في ذلك اآلالت المكتبية والحواسيب، والمعدات الصناعية 

والسفن والطائرات. 

• األثاث والسلع المنزلية واألدوات المعدنية

4610.03

4610.04 - Activities of wholesale auctioneering houses - أنشطة بيع الجملة بالمزاد 4610.04
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Division 68 Real estate activities األنشطة العقارية القسم 68

681 6810 Real estate activities with own or leased property األنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤّجرة 6810 681

6810.01 - Buying, selling, renting and operating of self-owned or leased 
real estate, such as:
 • Apartment buildings and dwellings
 • Non-residential buildings, including exhibition halls, self-storage 
facilities, malls and shopping centers
 • Land

- شراء وبيع وتأجير وتشغيل العقارات المملوكة ملكية خاصة أو المّؤجرة، مثل: 

• البنايات المكونة من شقق ومنازل

• المباني غير السكنية، بما فيها صاالت العرض ومرافق التخزين الذاتي، ومراكز 

التّسوق

• األراضي

6810.01

6810.02 - Provision of homes and furnished or unfurnished flats or 
apartments for more permanent use, typically on a monthly or 
annual basis

- تأجير البيوت والشقق المفروشة وغير المفروشة لالستعمال الدائم، عادة على 

أساس شهري أو سنوي

6810.02

6810.03 - Development of building projects for own operation, i.e. for 
renting of space in these buildings - تطوير مشاريع البناء للتشغيل الخاص، أي لتأجير مساحات في المباني 6810.03

6810.04 - Subdividing real estate into lots, without land improvement - تقسيم األراضي إلى حصص دون إدخال إصالحات على األراضي 6810.04

6810.05 - Operation of residential mobile home sites - تشغيل مواقع البيوت المتنقلة السكنية 6810.05

682 6820 Real estate activities on a fee or contract basis األنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود 6820 682

6820.01 - Activities of real estate agents and brokers - أنشطة وكالء و سماسرة العقارات 6820.01

6820.02 - intermediation in buying, selling and renting of real estate on a 
fee or contract basis - الوساطة في شراء وبيع وتأجير العقارات مقابل رسم أو على أساس عقد 6820.02

6820.03 - Management of real estate on a fee or contract basis - إدارة العقارات على أساس رسم أو عقد 6820.03

6820.04 - Appraisal services for real estate - خدمات تقييم العقارات 6820.04

6820.05 - Activities of real estate escrow agents - أنشطة وكالء حسابات الضمان العقارية 6820.05

6820.11 - Real estate consultancy - اإلستشارات العقارية 6820.11

  823 8230   Organization of conventions and trade shows تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية   8230 823  

      8230.01 - Organization, promotion and/or management of events, such as 
business and trade shows, conventions, conferences and 
meetings, whether or not including the management and 
provision of the staff to operate the facilities in which these 
events take place

- تنظيم أحداث مثل معارض األعمال والتجارة والمؤتمرات واالجتماعات، 

والترويج ا و/أو إدارتها، سواء كان ذلك يشمل إدارة الحدث وتقديم الموظفين 

لتشغيل المرافق التي تجري فيها تلك األحداث أو ال.

8230.01      
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Business License 
Activities

ESR



Relevant Activity (pursuant to Article 3.1 
of Cabinet Resolution

No. 57 of 2020)

Core Income Generating Activities (non-exhaustive) (Article 3.2 of Cabinet 
Resolution No. 57 of 2020)

Regulatory Authority (pursuant to Article 
4 of Cabinet Resolution No. 57 of 2020)

# OF ACTIVITIES IN 
SPC

Banking Business

a)   Raising funds, managing risk including credit, currency and interest risk.
b)   Taking hedging positions.
c)   Providing loans, credit or other financial services to customers.
d)   Managing capital and preparing reports to investors or any government 
authority with functions relating to the supervision or regulation of such business.

1.   UAE Central Bank.
2.   The competent authority in the 
Financial Free Zone for the Banking 
Businesses.

0

Insurance Business

a)   Predicting and calculating risk.
b)   Insuring or re-insuring against risk and providing Insurance Business services to 
clients.
c)   Underwriting insurance and reinsurance.

1.   Insurance Authority
2.   The competent authority in the 
Free Zone and Financial Free Zone for 
the Insurance Business

3

Investment Fund Management Business

a)   Taking decisions on the holding and selling of investments.
b)   Calculating risk and reserves.
c)   Taking decisions on currency or interest fluctuations and hedging positions.
d)   Preparing reports to investors or any government authority with functions 
relating to the supervision or regulation of such business.

1.   Securities and Commodities 
Authority
2.   The competent authority in the 
Free Zone and Financial Free Zone for 
the Investment Fund Management 
Business

16

Lease-Finance Business

a)   Agreeing funding terms.
b)   Identifying and acquiring assets to be leased (in the case of leasing).
c)   Setting the terms and duration of any financing or leasing.
d)   Monitoring and revising any agreements.
e)   Managing any risks.

1.   UAE Central Bank
2.   The competent authority in the 
Free Zone and Financial Free Zone for 
the Lease-Finance Business

3

Headquarter Business

a)   Taking relevant management decisions.
b)   Incurring operating expenditures on behalf of group entities.
c)   Coordinating group activities.

1.   Ministry of Economy
2.   The competent authority in the 
Free Zone and Financial Free Zone for 
the Headquarter Business

5

Shipping Business

a)   Managing crew (including hiring, paying and overseeing crewmembers).
b)   Overhauling and maintaining ships.
c)   Overseeing and tracking shipping.
d)   Determining what goods to order and when to deliver them, organizing and 
overseeing voyages.

1.   Ministry of Economy
2.   The competent authority in the 
Free Zone and Financial Free Zone for 
the Shipping Business

7

Holding Company Business Activities related to a Holding Company Business.

1.   Ministry of Economy
2.   The competent authority in the 
Free Zone and Financial Free Zone for 
the Holding Company Business

1

Intellectual Property Business

Where the Intellectual Property Asset is a:
1.   Patent or similar Intellectual Property Asset:
a)   Research and development.
b)   Marketing intangible or a similar Intellectual Property Asset: Branding, marketing 
and distribution.
2.   In exceptional cases, except where the Licensee is a High Risk IP Licensee, 
the Core Income Generating Activities may include:
a)   taking strategic decisions and managing (as well as bearing) the principal risks 
related to development and subsequent exploitation of the intangible asset generating 
income.
b)   taking the strategic decisions and managing (as well as bearing) the principal risks 
relating to acquisition by third parties and subsequent exploitation and protection of the 
intangible asset.
c)   carrying on the ancillary trading activities through which the intangible assets are 
exploited leading to the generation of income from third parties.

1.   Ministry of Economy
2.   The competent authority in the 
Free Zone and Financial Free Zone for 
the Intellectual Property Business

3

Distribution and Service Centre 
Business

a)   Transporting and storing component parts, materials or goods ready for sale.
b)   Managing inventories.
c)   Taking orders.
d)   Providing consulting or other administrative services.

1.   Ministry of Economy
2.   The competent authority in the 
Free Zone and Financial Free Zone for 
the Distribution and Service Centre 
Business

36

ESR


