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وزارة البيئـة وال�شـ�ؤون املناخيـة
قــرار وزاري
رقـــم 2017/48
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم ا�ست�صـدار الت�صاريـح البيئيـة
ا�ستنادا �إىل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقـم  2008/18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية ،
واعتمـاد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القــرار الــوزاري رقم  2001/187ب�إ�ص ــدار الئحــة تنظيـ ــم ا�ست�صــدار املوافق ــات البيئيـ ــة
والت�صريـح البيئي النهائي ،
و�إىل موافقــة وزارة املالي ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل فـي �شـ�أن تنظيـم ا�ست�صـدار الت�صاريـح البيئيـة ب�أحكـام الالئحـة املرفقــة .
املــادة الثانيــــة
ي�ستمر العمل باملوافقات البيئيـة  ،والت�صاريـح البيئـية النهائية للأن�شطة وامل�شاريع القائمة
قبل العمل ب�أحكام الالئحة املرفقة حلني انتهـاء مدتها .
املــادة الثالـثــــة
يلغى القرار الـوزاري رقـم  2001/187امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  19 :من �شعبــــــــــــان 1438هـ
املـوافـــــق  16 :من مــــــــــــــــايو 2017م
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مـحمــد بن �سـالـم بن �سعيد التوبي
وزيـ ـ ـ ــر البيئ ـ ـ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املناخيـ ـ ـ ـ ــة
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الئحـة تنظيـم ا�ست�صـدار الت�صاريـح البيئيـة
املـــادة ( ) 1
يكون للكلمـات والعبارات الواردة فـي هـذه الالئحة املعنى املو�ضح قرين كل منها  ،ما مل
يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــوزارة :
وزارة البيئـ ــة وال�شـ ـ ـ�ؤون املناخيـ ــة .
الـــوزيــر :
وزير البيئـ ــة وال�شـ ـ ـ�ؤون املناخيـ ــة .
اجلهـة املخت�صة بالوزارة :
املديريــة العامـة لل�شـ�ؤون البـيـئـيـة  ،املديريــة العامــة للبيئــة وال�ش ـ�ؤون املناخيــة مبـحـافظــة
ظفــار  ،و�إدارات البيئة وال�ش�ؤون املناخية باملحافظات .
املـــالك :
�أي �شخـ�ص طبيعي �أو اعتباري يكـون مالكا مل�صـدر �أو ملنطقـة عمل � ،أو م�س�ؤوال عن ت�شغيلها ،
�أو �إدارتها .
امل�صــدر :
العمليــة �أو الن�شــاط الذي يحتمـل �أن يكون �سببا مبا�شــرا �أو غيــر مبا�شــر للتلوث البيئي .
منطقـة العمـل :
املوقع الربي �أو ال�ساحلـي �أو العائم فـي املوانـئ �أو امليــاه البحريــة للمنطقة االقت�صاديـة
اخلال�صة لل�سلطنة  ،والذي يوجد به م�صدر واحد �أو �أكرث .
الـت�صريـح البيـئـي :
املوافق ــة التي ت�صدرهــا اجلهــة املخت�صــة بالــوزارة  ،وتتـ�ضمــن ال�سمــاح للمالك مبمار�س ــة
ن�شاط معني بعد الت�أكد من �سالمته بيئيــا .
درا�سـة تقييـم الت�أثيـرات البيئيـة :
الدرا�سـة التي يتم �إعدادها لبيـان ما �إذا كان للم�صـدر �أو منطقـة العمـل �أي ت�أث ـيـرات �ضــارة
بالبيئـة  ،وتت�ضمن الإجراءات الكفيلة مبعاجلة تلك الت�أثريات .
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درا�سـة تقييـم املـخاطـر :
عملي ــة حتدي ــد وتقيـي ــم وتقديـ ــر م�ستـ ــوى املخاط ــر ( كيفيـا وكميـا ) وحتدي ــد الإج ــراءات
الكفيلة مبنـع �أو احلــد �أو التحكـم مب�صادر اخلطر .
منطقــة الأمــان :
املنطقة الفا�صلة بني امل�صدر �أو منطقة العمل  ،وبني منطقة �أو نظام بيئي يتطلب حماية
خا�صة .
املـــادة ( ) 2
يتــم ت�صنيـف الأن�شطــة اخلا�ضعــة لأحكام هذه الالئحـة �إىل فئـات بناء على املوقـع واملـواد
امل�ستخدمـة فـي الإنتاج والطاقة الإنتاجية ودرجة ت�أثريها على البيئة  ،وذلك على النحـو
الـوارد فـي امللحـق الأول املرفق بهذه الالئح ــة .
املـــادة ( ) 3
يك ــون تقدم املالك �إىل اجلهة املخت�ص ــة بال ــوزارة بطل ــب احل�ص ــول على الت�صري ــح البيئ ــي
وف ــق ا آلت ــي :
الفئــــة (�أ) :
يتقدم املالك بطلب احل�صول على الت�صريح البيئي وفق النموذج املعتمد من الوزارة
مرفقا به درا�سة تقييم الت�أثريات البيئية  ،على �أن يقوم ب�إعداد هذه الدرا�سة �أحد مكاتب
اال�ست�شارات البيئية املعتمدة وفقا للأ�س�س وال�ضوابط التي تقررها الوزارة فـي هذا ال�ش�أن .
الفئـــة (ب) :
يتقدم املالك بطلب احل�صـول على الت�صريح البيئـي وفق النموذج املعتمد من الوزارة دون
�إرفاق درا�سة تقييم الت�أثريات البيئية ب�شرط �إقامة امل�شروع فـي املناطــق ال�صناعيـة التابعـة
للم�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية واملناطق احلـرة واملوانـئ ال�صناعية املعتمدة .
الفئـــة (ج) :
يتقــدم املــالك بطلــب احل�ص ــول على الت�صريــح البيئي وفــق النمــوذج املعتمــد من الـوزارة ،
على �أن حتدد الوزارة املتطلبات البيئية للت�صريح البيئي بعد درا�سة وتقييم الطلب .
املـــادة ( ) 4
حتدد الوزارة منطقة الأمان  ،والأن�شطة التي ي�سمح مبزاولتها فيها .
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املـــادة ( ) 5
يجب على املالك عنــد التقدم بطلـب احل�صول على الت�صريـ ــح البيئ ــي  ،التن�سيق مع اجلهات
املخت�ص ــة لتوفي ــر منطق ــة �أم ــان حـ ــول املوق ــع املقتـرح للن�شاط  ،وفــق م ــا تقـ ــرره الـ ــوزارة
فـي هذا ال�شـ ـ�أن  ،وتقديـم ما يفيـد ذلك  ،على �أن يقــوم املخت�ص ــون بال ــوزارة مبعاينـة املوقع
املقرتح � -إذا تطلب الأمر ذلك  -متهيدا لإ�صدار الت�صريح البيئي  ،كما يجوز للوزارة طلب
درا�سة تقييم املخاطر �أو �أي درا�سات تخ�ص�صية �أخرى �إذا تطلب الأمر ذلك  ،على �أن يقوم
ب�إعداد هذه الدرا�سة �أحد مكاتب اال�ست�شارات البيئية املعتمدة وفقا للأ�س�س وال�ضوابط
التي تقررها الوزارة فـي هذا ال�ش�أن .
املـــادة ( ) 6
ت�صدر اجلهة املخت�صة بالوزارة الت�صريح البيئي للمالك بعد الت�أكد من ا�ستكمال متطلبات
احل�ص ــول على الت�صري ــح البيئ ــي  ،ومراجع ــة كاف ــة امل�ستن ــدات املطلوبــة املن�صــو�ص عليهــا
فـي املــادتني ( )3و ( )5من هذه الالئحة .
وفـي حال �إ�صدار الت�صريح البيئي حتت�سب الر�سوم املالية لكل م�صدر على حدة  ،وبعدد
امل�صادر املقامة فـي منطقة العمل .
املـــادة ( ) 7
يج ــوز لل ــوزارة بعد منح الت�صريــح البيئ ــي للمالك طلب درا�سة التدقيــق البيئي للم�صــادر
�أو مناطق العمل �أو �أي درا�سات تخ�ص�صية �أخرى �إذا تطلب الأمر ذلك .
املـــادة ( ) 8
�إذا ك ــان الت�صري ــح البيئــي يتعلق بن�شــاط تعدينــي  ،يلتزم املــالك بتقديــم �ضمــان بنك ــي
كت�أمـ ــني با�سـ ـ ــم ال ــوزارة �ص ــادر من �أحــد البن ــوك العامل ــة فـي ال�سلطن ـ ــة  ،مفت ـ ــوح امل ـ ــدة ،
وذلــك علـى النح ــو ا آلتــي :
 ( )30000ثالثــون �ألـف ريــال عم ــاين ملناجـ ــم تعـديــن وا�ستخــراج الذه ـ ــب والف�ض ـ ــةوالبالتني واحلديـد والنحـا�س والكروم والالترايت واملعادن الأخرى .
 (� )7000سبعة �آالف ريال عماين للك�سارات واملحاجر . ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين لن�شـاط الغرابيل الآليـة �أو التنقيب واال�ستك�شـافعن الذه ــب والف�ضــة والبالتيــن واحلديد والنح ــا�س والكــروم والالترايت
واملعادن الأخرى .
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ويجوز للوزارة فـي �أي مرحلة من مراحل الن�شاط ا�ستقطاع مبلغ ال�ضمان �أو جزء منه
لتغطية تكاليف �إ�صالح الو�ضع البيئي  ،مع التزام املالك بتكملة مبلغ ال�ضمان فـي حالة
اال�ستقطاع طوال مدة الت�صريح البيئي .
ويجوز ا�سرتجاع مبلغ ال�ضمان البنكي عند انتهاء الن�شاط و�إعادة ت�أهيل املوقع وفقا
للأ�س�س وال�ضوابط التي تقررها الوزارة فـي هذا ال�ش�أن .
املـــادة ( ) 9
يجــب على امل ــالك عند اكتم ــال امل�شــروع وقبــل البــدء فـي الت�شغيــل التجريبي مبا ال يقــل
عن ( )30ثالثني يوما � ،إخطار الوزارة كتابيا با�ستيفاء جميع املتطلبــات البيئيــة للت�شغيــل
التجريبي  ،وموعده .
املـــادة ( ) 10
مينح الت�صريح البيئي ملدة �أق�صاها ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدد �أخرى مماثلة .
املـــادة ( ) 11
يجــب على امل ــالك التقــدم �إىل اجلهة املخت�صة بالوزارة بطلب جتديد الت�صريــح البيئي
قبل انتهائه مبدة ال تزيد على (� )60ستني يوما  .وفـي حالة مرور ( )30ثالثني يوما على
انتهاء الت�صريح دون التجديد تقوم اجلهة املخت�صة بالوزارة بتح�صيل الغرامات املالية
املن�صو�ص عليها فـي امللحق الثالث املرفق بهذه الالئحة  ،بالإ�ضافة �إىل حت�صيل ر�سوم
جتديد الت�صريح البيئي منذ تاريخ انتهائه .
املـــادة ( ) 12
حت�ص ــل الر�س ــوم على �إ�ص ــدار وجتدي ــد الت�صري ــح البيئــي وفقــا للملح ــق الثانــي املرف ــق
بهــذه الالئحــة .
املـــادة ( ) 13
مع عــدم الإخــالل ب�أي عقوبــة �أ�شــد ين�ص عليها قانــون حمايــة البيئــة ومكافحــة التلــوث
و�أي قانون �آخر  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام هذه الالئحـة بالغرامـات الإداريـة املن�صـو�ص
عليها فـي امللحق الرابــع املرفق بهذه الالئحة .
كما يجوز للوزارة وقف الن�شاط فـي حالة ا�ستمرار املخالفة لأكرث من ( )90ت�سعني يوما ،
مع التزام املالك ب�إ�صالح الو�ضع البيئي على نفقته .
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) امللحــــق الأول ( الفئــــة �أ
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Tanning, dyeing and dressing

دباغة اجللود (باملواد الكيميائية
�أو النباتية �أو املعدنية) وتهيئتها

of skins
Dressing of fur (tanning,
dyeing, bleaching etc.)
Manufacture of artificial fur
Manufacture of patent or
metallized leathers
Manufacture of leather in the
form of strips, sheets etc.
Other activities related to
tanning and dressing of
leather; dressing and dyeing
of fur
Oil and oil products
refineries
Manufacture of light,
medium and heavy fuel oil
(e.g. petrol, kerosene, diesel
etc.)
Manufacture of refinery
gases such as ethane,
propane, butane etc.

م رقم الن�شاط
151101

1

151102

2

151103

3

151104

4

151105

5

�أن�شطة �أخرى خا�صة
، بدبغ وتهيئة اجللود
تهيئة و�صبغ الفراء

151199

6

م�صافـي النفط وم�شتقاته

192001

7

�صنع �أنواع الوقود ال�سائلة
،  الديزل،  الكريو�سني، (البنزين
) �إلخ...

192002

8

�صنع �أنواع الوقود الغازية
 البيوتان،  الإيثان، (الربوبان
) �إلخ...

192003

9

تهيئة الفراء
) �إلخ...  تنظيف،  �صباغة، (دباغة
�صنع الفراء ال�صناعي
�صنع اجللود
)(اللماعة �أو املمعدنة
�صنع اجللود على �شكل �أ�شرطة
 �إلخ... �أو �ألواح
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة �أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of illuminating
oils
Manufacture of oil-based
lubricating oils or greases
Manufacture of petroleum
jelly
Manufacture of petroleum
coke, petroleum bitumen and
asphalt materials for isolation
purpose in construction
works
Manufacture of hard-coal
fuel briquettes
Manufacture of lignite fuel
briquettes
Other activities related to
manufacture of refined
petroleum products
Manufacture of basic organic
chemicals (petrochemical
products)
Manufacture of industrial
gases, elemental gases,
liquid or compressed air,
refrigerant gases, mixed
industrial gases, inert gases
such as carbon dioxide and
isolating gases

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع زيوت الإنارة

192004

10

�صنع زيوت الت�شحيم

192005

11

�صنع اجليالتني النفطي

192006

12

�صنع كوك وقار النفط
واملواد الأ�سفلتية لأغرا�ض العزل
فـي البناء

192008

13

�صنع قوالب وقود الفحم القا�سي

192009

14

�صنع قوالب الليغنيت

192010

15

192099

16

201101

17

201102

18

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع املنتجات النفطية املكررة
�صنع الكيماويات الع�ضوية
الأ�سا�سية
)(املنتجات البرتوكيميائية
�صنع الغازات ال�صناعية والهواء
،  الأ�ستيلني، امل�سال �أو امل�ضغوط
 الغازات، غازات التربيد
 والغازات، ال�صناعية املخلوطة
اخلاملة والغازات العازلة
-7-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1195

تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ� )
ا�ســم الن�شــاط
م رقم الن�شاط
�صنع الأحما�ض غري الع�ضوية
(عدا حام�ض النيرتيك)
201103 19
مثل  :حام�ض الكربيتيك
والهيدروكلوريك � ...إلخ
�صنع القلويات والأمالح واملذيبات
 201104 20وغري ذلك من املركبات الع�ضوية
مبا فيها ال�صودا الكاوية

Name of Activity
Manufacture of inorganic
acids except nitric acid
Manufacture of alkalis, lyes
and other inorganic bases
except ammonia

21

201105

�صنع مواد ال�صباغة والتلوين
والدباغة ال�صناعية والطبيعية

Manufacture of dyes and
pigments from any source in
basic form or as concentrate
and tanning agents

22

201106

�صنع مركبات غري ع�ضوية �أخرى

Manufacture of other
inorganic compounds

23

201108

�صنع الغازات امل�سيلة �أو امل�ضغوطة

Manufacture of liquefied or
compressed gases

24

201199

25

201201

26

201202

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع املواد الكيميائية الأ�سا�سية
�صنع اليوريا �سلفات والفو�سفات
الطبيعي اخلام و�أمالح
البوتا�سيوم الطبيعية اخلام
(ت�شمل الأ�سمدة الع�ضوية)
�صنع منتجات الأ�سمدة الأزوتية
(حام�ض النيرتيك  ،حام�ض
النيرتيك الكربيتي  ،الأمونيا ،
كلوريد الأمونيوم  ،كربونات
الأمونيوم  ،النيرتيتات  ،نرتات
البوتا�سيوم � ...إلخ)
-8-

Other activities related
to manufacture of basic
chemicals
Manufacture of urea, crude
natural phosphates and crude
natural potassium salts
Manufacture of associated
nitrogen products: nitric
and sulphonitric acids,
ammonia, ammonium
chloride, ammonium
carbonate, nitrites and
nitrates of potassium

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of nitrogenous

�صنع الأ�سمدة النيرتوجينية
)(الأزوتية

201203

27

�صنع الأ�سمدة الفو�سفاتية

201204

28

�صنع الأ�سمدة البوتا�سية

201205

29

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
الأ�سمدة واملركبات الأزوتية

201299

30

)�صنع البال�ستيك (اللدائن
فـي �أ�شكالها الأولية

201301

31

rubber in primary forms

�صنع املطاط الرتكيبي امل�شتق
من الزيوت ب�أ�شكالها الأولية

201302

32

Manufacture of polyethylene

�صنع البويل �إيثيلني

201305

33

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
اللدائن واملطاط الرتكيبي
فـي �أ�شكالها الأولية

201399

34

�صنع املبيدات الزراعية
ومبيدات الفطريات

202101

35

�صنع مبيدات احل�شرات
والقوار�ض املنزلية

202102

36

(fertilizers)
Manufacture of phosphatic
fertilizers
Manufacture of potassic
fertilizers
Other activities related to
manufacture of fertilizers
and nitrogen compounds
Manufacture of plastics in
primary forms
Manufacture of synthetic

Other activities related to
manufacture of plastics and
synthetic rubber in primary
forms
Manufacture of fungicides
and herbicides
Manufacture of insecticides
and rodenticides

-9-

م رقم الن�شاط

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of disinfectants

�صنع املطهرات
(لال�ستخدامات الزراعية
)واال�ستخدامات الأخرى

202103

37

، �صنع منتجات منع الإزهار
منظمات منو النبات

202104

38

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
مبيدات الآفات واملنتجات
الكيميائية الزراعية الأخرى

202199

39

202201
202202

40
41

�صنع معاجني
 �إلخ... طالء املينا �أو اخلزف

202203

42

�صنع مواد التلوين امل�ستخدمة
، فـي �صنع الدهانات
ومواد التلوين امل�ستخدمة
من الفنانني وغريهم

202204

43

�صنع املواد الال�صقة �أو مركبات
اجللفطة �أو امل�ستح�ضرات غري
احلرارية املماثلة امل�ستخدمة
فـي احل�شو �أو ت�سوية ال�سطوح

202205

44

(for agricultural and other
use)
Manufacture of antisprouting products, plant
growth regulators
Other activities related to
manufacture of pesticides
and other agrochemical
products
Manufacture of paints
Manufacture of varnishes
Manufacture of prepared
pigments and dyes, opacifiers
and colours
Manufacture of pigments
and other colouring matter
of a kind used in the
manufacture of paints or by
artists or other painters
Manufacture of adhesives
or caulking compounds and
similar non-refractory filling
or surfacing preparations

�صنع الدهانات
�صنع الورني�شات

-10-

م رقم الن�شاط

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of organic

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط
202206

45

or varnish removers

�صنع املذيبات واملخففات املركبة
الع�ضوية و�صنع حم�ضرات �إزالة
الدهانات �أو الورني�ش

Manufacture of printing ink

�صنع �أحبار الطباعة

202207

46

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الدهانات والورني�شات
والطالءات املماثلة و�أحبار
الطباعة واملعاجني امل�ستكية

202299

47

�صنع ال�صابون بجميع �أ�شكاله
، ) جاف،  معجون، (�سائل
والورق �أو اللباد املغطى بال�صابون
و�صنع ال�شامبوهات

202301

48

، �صنع املنظفات ال�صناعية
وملمعات ومعاجني الأحذية
واخل�شب والأر�ضيات والزجاج
،  �أو الأثاث بكافة �أ�شكالها، واملعادن
، ومعاجني وم�ساحيق اجللي
، مبا فـي ذلك الورق واحل�شو
و�صنع املواد �أو امل�ستح�ضرات ذات
الفعالية فـي الغ�سيل �أو التنظيف

202302

49

composite solvents and
thinners and prepared paint

Other activities related
to manufacture of paints,
varnishes and similar
coatings, printing ink and
mastics
Manufacture of soap in all
forms (liquid, pastes, bars,
moulded), paper, wadding,
felt etc. coated or covered
with soap or detergent and
shampoos
Manufacture of industrial
detergents, polishes and
creams for leather, wood,
floors, coachwork, glass
and metal, scouring pastes
and powders, including
paper, wadding etc. coated
or covered with these and
surface-active washing
preparations

-11-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1195

تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ� )
ا�ســم الن�شــاط
م رقم الن�شاط
�صنع امل�ستح�ضرات العطرية
 202304 50لال�ستخدام ال�شخ�صي مثل :
العطورات �أو ماء الكولونيا
�أو التواليت
51

202306

�صنع م�ستح�ضرات التجميل ،
وم�ستح�ضرات العناية باليدين
والأرجل � ...إلخ

52

202902

�صنع املتفجرات واملنتجات النارية
(م�شعالت اللهب) و�صمامات
التفجري والألعاب النارية

53

202903

54

202904

55

202905

�صنع اجليالتني وم�شتقاته
والأ�صماغ امل�شتقة من �أ�صل
حيواين والأ�صماغ املح�ضرة
الأخرى التي �أ�سا�سها املطاط
�أو اللدائن و�صنع املواد الكيميائية
امل�ستخدمة فـي �إمتام وجتهيز
املن�سوجات
�صنع الزيوت الأ�سا�سية وتعديل
الزيوت والدهون كيميائيا مثل :
البلمرة والأك�سدة
�صنع امل�ساحيق
والعجائن امل�ستخدمة فـي اللحام
بكافة �أ�شكاله  ،و�صنع املواد
امل�ستخدمة فـي التنظيف
احلم�ضي لأ�سطح املعادن
-12-

Name of Activity
Manufacture of perfumes
preparations for personal
use, such as: perfumes and
toilet water
Manufacture of beauty,
make-up preparations,
manicure and pedicure
preparations etc.
Manufacture of explosives
and pyrotechnic products,
including percussion caps,
detonators, signalling flares,
fireworks etc.
Manufacture of gelatine
and its derivatives, glues
and prepared adhesives,
including rubber-based glues
and adhesives; materials used
in the finishing of textiles and
leather
Manufacture of essential oils
and chemically modified oils
and fats
Manufacture of powders
and pastes used in soldering,
brazing or welding and
substances used to pickle
metal

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of anti-knock
preparations, antifreeze
preparations, other fluids
used in hydraulic fiber
transmission and composite
diagnostic or laboratory
reagents
Manufacture of
photochemical products
such as photographic plates,
films, sensitized paper and
other sensitized unexposed

ا�ســم الن�شــاط
م رقم الن�شاط
�صنع امل�ستح�ضرات املانعة
لالرتطام وم�ستح�ضرات منع
 وال�سوائل الأخرى، التجمد
امل�ستخدمة فـي الألياف
202906 56
الهيدروليكية لنقل احلركة
والكوا�شف الكيميائية املركبة
امل�ستخدمة فـي املختربات
والت�شخي�ص
�صنع املنتجات الفوتوكيميائية
 ال�شرائح الفوتوغرافية: مثل
 �إلخ... والأفالم والورق احل�سا�س

202907

57

202910

58

202911

59

202912

60

202999

61

203002

62

materials
Manufacture of aromatic oils
Manufacture of chemicals
used in extinguishing fire
Manufacture of chemicals
that help to moisten and
chemical substances for
industrial use etc.
Other activities related
to manufacture of other
chemical products n.e.c
Manufacture of synthetic or
artificial monofilament or
strip

�صنع الزيوت العطرية
�صنع مواد كيميائية
لإطفاء احلرائق
�صنع مواد كيميائية م�ساعدة
للبلل والنفاذ ومنتجات كيميائية
 �إلخ... لال�ستخدام ال�صناعي
�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع املنتجات الكيميائية الأخرى
غري امل�صنفة فـي مو�ضع �آخر
�صنع اخليوط الأحادية �أو العقد
: الرتكيبية ال�صناعية مثل
الق�ش ال�صناعي
-13-

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Other activities related to
manufacture of man-made
fibres
Manufacture of finished
or semi-finished rubber
products
Manufacture of glass in
the form of blocks, slabs,
pipes, rods, whether or
not worked, with chemical
formulations such as quartz,
colored, tinted, toughened or
laminated glass etc.
Manufacture of laboratory,
hygienic, pharmaceutical
glassware, clock or watch
glasses, optical glass and
optical elements not
optically worked
Manufacture of glass
mirrors, safety glass including
car glass and multiplewalled insulating units of
glass; cutting of glass for
manufacture of mirror

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الألياف اال�صطناعية

203099

63

�صنع منتجات مطاطية تامة
�أو غري تامة ال�صنع

221902

64

، �صنع الزجاج على �شكل كتل
 ق�ضبان �سواء كان،  �أنابيب، �ألواح
، م�شغوال �أو غري م�شغول
: �أو برتكيبات كيميائية مثل
 �أو الزجاج امللون، الكوارتز
 �إلخ... �أو امل�سلح �أو امل�سحوب

231001

65

�صنع الأدوات الزجاجية
للمختربات واال�ستعماالت املكتبية
 �إلخ... وال�صيدالنية وال�صحية
و�صنع زجاج ال�ساعات
والب�صـريات والعنا�صر الب�صرية
غري امل�شغلة على �أ�سا�س ب�صري

231004

66

�صنع زجاج الأمان
 زجاج، مبا فيه زجاج ال�سيارات
الأوعية احلافظة للحرارة
 تقطيع و�شطف، والربودة
الزجاج و�صنع املرايا

231005

67

-14-

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of glass fibres,
including glass wool and nonwoven products thereof
Manufacture of refractory
bricks, blocks, tiles etc.
Manufacture of ceramic
products which bear the
high temperatures used in
metallurgical processes
Manufacture of refractory
ceramic building materials
Other activities related to
manufacture of refractory
products
Manufacture of ceramic
bricks, roofing tiles, chimney
pots and flooring blocks
Manufacture of wall and
flooring tiles (ceramic &
faience)
Manufacture of clay
products for construction
purposes such as baked
bricks, tiles and pipes

ا�ســم الن�شــاط
رقم الن�شاط
�صنع الألياف الزجاجية مبا فيها
 ال�صوف الزجاجي ومنتجاته231099
(مبا فيها امل�ستخدم لأغرا�ض
)عزل احلرارة
�صنع الطوب والكتل والبالطات
239102
احلرارية مبا فيها الأ�سمنت
احلراري
�صنع املنتجات اخلزفية
 التي تتحمل احلرارة العالية239103
امل�ستخدمة فـي العمليات
امليتالورجية
�صنع مواد البناء اخلزفية
239105
احلرارية

م
68

69

70
71

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع املنتجات احلرارية

239199

72

�صنع الطوب الرملي وكتل
الأر�ضيات وبالطات الأ�سقف
وبوتقات املداخن

239201

73

�صنع بالط احلوائط والأر�ضيات
)(ال�سرياميك والقي�شاين

239202

74

�صنع منتجات فخارية لأغرا�ض
: البناء والت�شييد مثل
القرميد واملوا�سري

239204

75

-15-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1195

تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ� )
م
76
77

78

ا�ســم الن�شــاط
رقم الن�شاط
�صنع �ألواح من اخلزف واجلرانيت
 239205والبالطات اخلزفية امل�ستخدمة
فـي الر�صف �أو الأفران
�صنع مكعبات الف�سيف�ساء
 239207وما مياثلها �سواء كانت ملمعة
�أو غري ملمعة
�صنع الأ�صناف اخلزفية
مبا فـي ذلك الأ�صناف امل�صنوعة
239301
من البور�سلني �أو ال�صيني
�أو اخلزف احلجري �أو الفخار
املقلد �أو العادي

79

239401

80

239505

81

239506

82

239602

�صنع الأ�سمنت بكافة �أنواعه

Name of Activity
Manufacture of ceramic
hearth or wall tiles
Manufacture of mosaic cubes
and the like whether or not
glazed
Manufacture of articles
of porcelain and ceramic,
stoneware, earthenware,
imitation porcelain or
common pottery
Manufacture of all kinds of
cements
Manufacture of other articles

�صنع �أ�صناف من اخلر�سانة
of concrete or cement such
�أو الأ�سمنت مثل :
as pipes, basins, reservoirs,
الأنابيب واملوا�سري والأحوا�ض
واخلزانات والأواين و�أطر النوافذ jars, window frames, statuary
and other ornamental articles
والتماثيل و�أ�صناف الزينة
Manufacture of articles of
�صنع �أ�صناف من الأ�سمنت
الأ�سب�ستو�سي �أو الأ�سمنت الليفـي asbestos-cement or cellulose
fibre-cement
ال�سيلوزي
العمليات املنفذة على الأحجار
اخل�شنة خارج املحاجر مثل :
الن�شر وال�صقل والطحن � ...إلخ
-16-

Operations carried out on

rough stone out of quarries
such as cutting, glazing,
polishing, grinding etc.

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of articles of
asphalt or similar material,
e.g. asphalt-based adhesives,
coal tar pitch etc.
Manufacture of primary
ferrous metal products in
granular or powder form in
the form of pigs, blocks or
lumps from ore or scrap
Manufacture of iron of
exceptional purity by
electrolysis or other chemical
processes, production of
pig iron and spiegeleisen in
pigs, blocks or other primary
forms
Manufacture of products of
iron or steel, stainless etc. by
stretching or hearth processes

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع �أنواع من الأ�سفلت
: �أو من مواد مماثلة مثل
زفت قطران الفحم

239902

83

�صنع منتجات �أولية من احلديد
على �شكل حبيبات �أو م�ساحيق
�أو كتل من الركائز �أو املخلفات
احلديدية

241001

84

�صنع احلديد النقي بوا�سطة
التحليل الكهربائي �أو العمليات
الكيميائية واحلديد غري
امل�صقول واحلديد الإ�سفنجي
والزهر مبا فـي ذلك م�سبوكات
حديد ال�صلب والزهر

241002

85

�صنع منتجات من احلديد
،  �إلخ... �أو من ال�صلب والفوالذ
بوا�سطة ال�سحب �أو الطرق

241003

86

�صنع �صفائح و�ألواح ولفائف
�شريطية وق�ضبان و�أ�سياخ وزوايا
و�أ�سالك ومقاطع بكافة �أ�شكالها

241004

87

Manufacture of blooms,
billets, states or other forms
of steel or alloy steel, rolled,
drawn extruded or forged
iron, steel or alloy steel
products

-17-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1195

تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ� )
ا�ســم الن�شــاط
م رقم الن�شاط
�صنع الأنابيب واملوا�سري
 241005 88وم�ستلزمات الأنابيب والأ�شكال
املجوفة من احلديد وال�صلب
�صنع لوازم خطوط ال�سكك
241006 89
احلديدية مثل :
الق�ضبان املجمعة � ...إلخ
90

241099

91

242001

92

242002

93

242003

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع احلديد القاعدي وال�صلب
�إنتاج املعادن الثمينة اخلام
من الذهب �أو الف�ضة �أو املعادن
الثمينة الداخلة فـي جمموعة
البالتني
�إنتاج املعادن الثمينة امل�شغولة
بكافة �أ�شكالها (كتل  ،حبوب ،
�سبائك  ،ق�ضبان  ،كريات � ...إلخ)
من الذهب �أو الف�ضة �أو البالتني
�أو املعادن الثمينة الداخلة
فـي جمموعة البالتني
(عدا �صنع املجوهرات)
م�صنوعات معدنية غري عادية
مطلية �أو مغطاة �أو خملوطة
باملعادن الثمينة من الذهب
�أو الف�ضة �أو املعادن الثمينة
الأخرى
-18-

Name of Activity
Manufacture of welded
tubes, pipes and tube fittings
of iron or steel
Manufacture of railway track
constrcution materials
Other activities related to
manufacture of basic iron
and steel
Production and refining of
unwrought precious metals:
gold, silver, platinum etc.
from ore and scrap
Manufacture of wrought
precious metals in lumps,
grains, ingots, cast, bars,
pellets etc. of gold, silver,
platinum or platinum group
)metals (excluding jwellery
Manufacture of metals
coated, covered or mixed with
clad precious metals:
silver, gold or platinum rolled
onto base metals

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Smelting and rolling drag
and purification of nonferrous metal ore (excluding
precious metals) such as
copper, lead, zinc chrome, tin,
aluminum etc. and mixtures
of these metals
Production of aluminum
oxide (alumina) or half-raw
metals of nickel or copper
Manufacture of ordinary
non-ferrous metal products
such as powder, flakes, foil,
plates, sheets, wire, tubes,
pipes etc.
Other activities related
to manufacture of basic
precious and other nonferrous metals
Casting of iron and steel
(finished or semi-finished
products)
Casting of finished and
semi-finished products of
aluminium, copper, zinc etc.

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صهر ودرفلة و�سحب وتنقية
املعادن غري احلديدية اخلام
: (عدا املعادن الثمينة) مثل
 الزنك،  الر�صا�ص، النحا�س
 الأملنيوم،  الق�صدير، الكروم
 �إلخ وخالئط هذه املعادن...

242004

94

)�إنتاج �أك�سيد الأملنيوم (�ألومينا
�أو املعادن ن�صف اخلام من النيكل
�أو النحا�س

242005

95

م�صنوعات معدنية عادية غري
،  موا�سري، حديدية (�أ�سالك
،  �أوراق،  م�ساحيق، �أنابيب
) �إلخ... �صفائح

242006

96

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
الفلزات الثمينة وغري احلديدية
القاعدية

242099

97

�سبك احلديد وال�صلب
)(منتجات تامة ون�صف تامة ال�صنع

243101

98

: �سبك املعادن غري احلديدية مثل
 �إلخ... الأملنيوم والزنك والنحا�س
)(منتجات تامة ون�صف تامة ال�صنع

243201

99
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)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of structural
metal products and parts
thereof (towers, masts,
trusses, bridges etc.)
Manufacture of prefabricated
buildings mainly of metal
Manufacture of wet cell
batteries and primary cells
(includes cells to generate
solar energy)
Manufacture of fiber optic
cable for data transmission
Manufacture of other
electronic and electric wires
and cables

ا�ســم الن�شــاط
�صنع املنتجات املعدنية الإن�شائية
،  �أبراج،  اجل�سور: و�أجزائها مثل
 �إلخ...  عوار�ض، �أعمدة

م رقم الن�شاط
251101

100

251103

101

272001

102

�صنع كابالت الألياف الب�صرية
لنقل البيانات

273101

103

�صنع الأ�سالك والكابالت
الكهربائية والإلكرتونية
الأخرى

273200

104

�صنع �أجهزة كهربائية لو�صل
�أو قطع �أو وقاية الدوائر
، الكهربائية (مفاتيح كهربائية
 مانعات �صواعق، م�صاهر
، حمددات فولت
) �إلخ... علب تو�صيل

273303

105

�صنع املباين �سابقة ال�صنع
املكونة ب�صفة رئي�سية من املعدن
�صنع البطاريات ال�سائلة
�أو اخلاليا الأولية (ت�شمل
املرايا واخلاليا لتوليد الطاقة
)ال�شم�سية

Manufacture of electrical
devices for circuit
interrupters and for
switching or protecting
electrical circuits (electric
switches, fuses, lightning
arresters, volts determinants,
switch boxes etc.)

-20-

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

Manufacture of lighting
equipment for transportation
equipment (e.g. for motor
vehicles, aircraft, boats),
electric fireplace logs and
electric insect lamps
Manufacture of refrigerators,
freezers, washing and drying
machines and householdtype fans
Manufacture of vacuum
cleaners, space heaters,
electric water heaters, floor
polishers etc.
Manufacture of domestic

، �صنع معدات الإ�ضاءة لل�سيارات
وكتل املدافئ الكهربائية
وامل�صابيح الكهربائية ملقاومة
احل�شرات

274001

106

�صنع الثالجات واملجمدات
واملربدات والغ�ساالت واملن�شفات
واملراوح الكهربائية

275001

107

�صنع املكان�س والدفايات
، وال�سخانات الكهربائية
�أجهزة كهربائية لتلميع
 �إلخ... الأر�ضيات

275002

108

�صنع دفايات و�أجهزة طبخ
ووحدات تدفئة وت�سخني مياه
غري كهربائية

275006

109

�صنع �أجهزة اال�ستقبال
: التلفزيوين وملحقاتها مثل
 �إلخ... التلفزيون والر�سيفرات

264001

110

non-electric cooking and
heating equipment: nonelectric space heaters,
cooking ranges, grates,
stoves, water heaters, cooking
appliances, plate warmers
Manufacture of television
reception devices and
accessories such as:
television, television
receivers etc.

-21-

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

Manufacture of reception
apparatus for radio broadcasting: audio
recording and duplicating
systems, radio receivers,
stereo equipment
Manufacture of video

�صنع �أجهزة ا�ستقبال البث
 الراديو و�أجهزة: الإذاعي مثل
الت�سجيل والأجهزة الأخرى
لعر�ض الت�سجيالت ال�صوتية

264002

111

�صنع �أجهزة الفيديو وكامريات
،)الفيديو(عدا الكامريات الرقمية
و�أجهزة عر�ض ال�صور الأخرى

264003

112

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع معدات القيا�س واالختبار
واملالحة والتحكم

265199

113

�صنع �أفران �صهر و�أفران
كهربائية وغري كهربائية
لأغرا�ض ال�صهر واملعاملة
احلرارية للخامات الفلزية
وغري الفلزية واملواد الأخرى

281501

114

�صنع �أفران ومعدات الت�سخني
ال�صناعية واملختربية الكهربائية

281502

115

cassette recorders and
duplicating equipment,
household-type video
cameras (excluding digital
cameras) and other image
display devices
Other activities related to
manufacture of measuring,
testing, navigating and
control equipment
Manufacture of melting
furnaces and electric and
non-electric furnaces and
ovens for smelting purposes
and other heat treatment of
metallic and non-metallic
ores and other materials
Manufacture of electrical
and industrial and laboratory
furnaces, ovens and heaters

-22-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1195

تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ� )
م رقم الن�شاط

ا�ســم الن�شــاط

Name of Activity

�صنع �آالت ب�سيطة ومعقدة و�آالت
ثابتة ومتحركة و�آالت حممولة
بكاملها على هياكل ذات عجالت

Manufacture of simple and
complex machines, fixed
and mobile machines and
portable machines on mobile
lifting frames

116

281601

117

281902

118

281903

119

281906

120

281910

�صنع معدات
حتلية ومعاجلة املياه

121

282905

�صنع �آالت جتميع امل�صابيح
الكهربائية �أو الإلكرتونية
وما مياثلها

�صنع معدات وغرف التجميد
والتربيد وملحقاتها للأغرا�ض
التجارية مثل  :ثالجات
وفريزرات العر�ض والبيع
ومربدات املياه وال�سوائل
فـي املن�ش�آت
�صنع �أجهزة تكييف الهواء
(وحدات �أو مركزي) فريون
�أو مكيفات �صحراوية
�صنع مولدات الكهرباء العاملة
بغاز املاء �أو الأ�ستيلني �أو املولدات ،
ومراوح خم�ص�صة للتطبيقات
ال�صناعية  ،و�أغطية العوادم
لال�ستخدام التجاري وال�صناعي
و�أجهزة ومعدات الإطفاء
وال�سالمة وتعبئة طفايات احلريق

-23-

Manufacture of industrial
refrigerating or freezing
equipment, including
assemblies of major
components
Manufacture of airconditioning machines,
including for motor vehicles
Manufacture of gas
generators, non-domestic
fans, safety and fire
equipment and fire
extinguisher
Manufacture of desalination
and water treatment
equipment
Manufacture of machines
to assemble electric or
electronic lamps, tubes
(valves) or bulbs

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Construction of floating
structures: floating docks,
pontoons, coffer-dams,
floating landing stages,
buoys, floating tanks, barges,
lighters, floating cranes, nonrecreational inflatable rafts
etc.
Building of fishing boats
and fish-processing factory
vessels
Other activities related to
building of pleasure and
sporting boats
Manufacture of jewellery
of precious metal or
precious stones (include
the formulation of gold and
silver)
Manufacture of technical
or laboratory articles of
precious metal (except
instruments and parts
thereof)
Electric power generation
Other activities related to
electric power generation,
transmission and distribution

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

: ت�شييد املن�ش�آت العائمة مثل
 �أر�صفة،  العوامات، احلفارات
 �إلخ...  اخلزانات، احلفر

301102

122

�صنع قوارب وزوارق ال�صيد
وال�سفن امل�شتملة على م�صانع
جتهيز الأ�سماك

301103

123

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ببناء قوارب النزهة والريا�ضة

301299

124

�صنع احللي واملجوهرات
من املعادن الثمينة
�أو من الأحجار الكرمية
)(ت�شمل �صياغة الذهب والف�ضة

321101

125

�صنع �أ�صناف تقنية �أو �أ�صناف
للمختربات من املعادن الثمينة
)(عدا الآالت

321104

126

351001

127

351099

128

توليد الطاقة الكهربائية
�أن�شطة �أخرى خا�صة
بتوليد الطاقة الكهربائية
ونقلها وتوزيعها
-24-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1195

تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ� )
ا�ســم الن�شــاط
م رقم الن�شاط
352001 129
�إنتاج �أنواع الوقود الغازية
توزيع �أنواع الوقود الغازية عن
352002 130
طريق �شبكة �أنابيب رئي�سية
(املوا�سري)
131

352099

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع غاز
اال�ست�صباح  ،وتوزيع �أنواع الوقود
الغازية عن طريق �أنابيب رئي�سية

132

360002

حتلية املياه

133

360099

�أن�شطة �أخرى خا�صة
بتجميع املياه ومعاجلتها وتو�صيلها

134

383001

جتهيز ومعاجلة النفايات
واخلردة الفلزية و�أ�صناف املعادن
ال�ستخدامها كمواد �أولية

135

383003

136

390001

137

493001

138
139

051001
051002

140

051099

�أن�شطة �أخرى لإعادة دوران
النفايات واخلردة الفلزية
(املعدنية)
التخل�ص من املخلفات ال�صناعية
نقل الغازات وال�سوائل
عرب خطوط الأنابيب
(ال ي�شمل �شبكة املياه)
تنظيف الفحم
تعدين الفحم القا�سي
�أن�شطة �أخرى خا�صة بتعدين
الفحم القا�سي (الأنفراثيت)
-25-

Name of Activity
Manufacture of gaseous fuels
Distribution of gaseous fuels
through mains
Other activities related
;to manufacture of gas
distribution of gaseous fuels
through mains
Desalting of water
Other activities related to
water collection, treatment
and supply
Processing and treatment of
metal waste and scrap and
other articles into secondary
raw materials
Other activities related
to metal waste and scrap
recycling
Disposal of industrial waste
Transport of gases, liquids
via pipelines (not including
)water network
Cleaning of coal
Mining of hard coal
Other activities related to
mining of hard coal

اجلريدة الر�سمية العدد ()1195

تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ� )
ا�ســم الن�شــاط

Name of Activity

م رقم الن�شاط
141

052000

تعدين الليغنيت

Mining of lignite

142

061000

ا�ستخراج النفط اخلام

143
144

062000
071000

145

072100

ا�ستخراج الغاز الطبيعي
تعدين ركازات احلديد
تعدين ركازات اليورانيوم
والثوريوم

146

072901

147

072902

148

072999

149

081002

تعدين اجلب�س والأنهيدريت

150

089101

151

089102

ا�ستخراج الأ�سمدة الطبيعية
تعدين املعادن املحتوية
على النرتوجني والبوتا�سيوم
والكربيت

تعدين و�إعداد الركازات التي
تقدر قيمتها �أ�سا�سا الحتوائها
على فلزات غري حديدية :
الأملنيوم والنحا�س والر�صا�ص
تعدين و�إعداد الركازات التي
تقدر قيمتها �أ�سا�سا الحتوائها
على الفلزات الثمينة :
الذهب والف�ضة والبالتني
�أن�شطة �أخرى خا�صة
بتعدين ركازات الفلزات
غري احلديدية الأخرى
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Extraction of crude
petroleum
Extraction of natural gas
Mining of iron ores
Mining of uranium and
thorium ores
Mining and preparation
of ores valued chiefly for
non-ferrous metal content:
aluminium (bauxite), copper
and lead
Mining and preparation
of ores valued chiefly for
precious metals content:
gold, silver, platinum
Other activities related to
mining of other non-ferrous
metal ores
Mining of gypsum and
anhydrite
Extraction of natural manure
Mining of minerals
containing nitrogen,
potassium and sulpher

اجلريدة الر�سمية العدد ()1195

تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ� )
م
152
153
154
155

ا�ســم الن�شــاط
رقم الن�شاط
تعدين الأ�صباغ الأر�ضية
والفلو�سبار واملعادن الأخرى
089103
التي تقدر قيمتها �أ�سا�سا
باعتبارها م�صدرا للكيميائيات
تعدين الكربيت واخلامات
089104
املحتوية على الباريوم
�أن�شطة �أخرى خا�صة
089199
بتعدين املعادن الكيميائية
ومعادن الأ�سمدة
089200
ا�ستخراج اخلث
ا�ستخراج امللح من باطن الأر�ض
مبا ي�شمل �إذابته و�ضخه
التعدين وا�ستغالل املحاجر
للح�صول على الأ�سفلت والقار
والأ�سفلتيت واحلجر الأ�سفلتي
والبيتومني ال�صلب الطبيعي
التعدين وا�ستغالل املحاجر
للح�صول على الأحجار الكرمية
والكوارتز وامليكا
�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�أن�شطة
التعدين وا�ستغالل املحاجر
غري امل�صنفة فـي مو�ضع �آخر

156

089301

157

089901

158

089902

159

089999

160

091001

حفر �آبار النفط والغاز الطبيعي

161

091002

اخلدمات املت�صلة با�ستخراج
النفط والغاز با�ستثناء خدمات
امل�سح
-27-

Name of Activity
Mining of earth colours,
fluorspar and other minerals
valued chiefly as a source of
chemicals
Mining of sulphur and ores
containing barium
Other activities related to
mining of chemical and
fertilizer minerals
Extraction of peat
Extraction of salt from
underground including by
dissolving and pumping
Mining and quarrying of
asphalt, bitumen & tar
Mining and quarrying of
gemstones, quartz, mica etc.
Other activities related to
other mining and quarrying
n.e.c
Drilling of oil and natural
gas wells
Service activities incidental
to extraction of petroleum
and natural gas, excluding
surveying

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Liquefaction and
regasification of natural gas
for purpose of transport,
done at the mine site
Exploration services, e.g.
traditional prospecting
methods, such as taking
core samples and making
geological observations at
prospective sites
Production of rice flour
Manufacture of sugar
Manufacture of newsprint
and other printing or writing
paper
Manufacture of paper ore
for conversion into towels,
napkins, facial tissues etc. and
packing paper
Manufacture of other
containers of paper and
paperboard (office box files
and similar articles, cd cases
etc.)
Manufacture of metal
containers for compressed or
liquefied gas

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

ت�سييل الغاز الطبيعي و�إعادة
حتويله �إىل غاز لأغرا�ض النقل
فـي موقع اال�ستخراج

091003

162

: خدمات اال�ستك�شاف مثل
�أ�ساليب التنقيب التقليدية
من قبيل �أخذ عينات من
جوف الأر�ض و�أعمال الأر�صاد
اجليولوجية فـي املواقع املحتملة

099010

163

�إنتاج دقيق من الأرز
�صنع ال�سكر

106103
107200

164
165

�صنع ورق ال�صحف وغريه
من �أنواع الطباعة �أو الكتابة

170104

166

�صنع خام الورق الذي ت�صنع منه
الفوط واملناديل وورق الوجه
 و�صنع ورق اللف، ونحو ذلك
والتغليف

170105

167

�صنع �أوعية التغليف الأخرى
، (علب حفظ امللفات
) �إلخ... �أغلفة الأ�سطوانات

170205

168

�صنع �أوعية للغازات امل�سالة
: �أو امل�ضغوطة مثل
�أنابيب الغاز والأوعية املماثلة

251202

169
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)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of gas
Construction of roads
(including roads, bridges and
tunnels)
Construction and
maintenance of railways
Construction and repair
of power, transformer,
telecommunication and radar
plants
Building of waves breakers
and sidewalk protections
Construction and
maintenance of airports and
harbours
Operation of sand and
pebble mines (crushers),
including extraction and
dredging of industrial sand,
sand for construction and
gravel, breaking and crushing
of stone and gravel
Extraction, breaking and
crushing of schist
Other activities related to
quarrying of stone, sand and
clay

ا�ســم الن�شــاط
�صنع غاز اال�ست�صباح
مقاوالت �إن�شاء الطرق (ت�شمل
)ال�شوارع واجل�سور والأنفاق

م رقم الن�شاط
352003 170
421001

171

421003

172

422005

173

429002

174

�إن�شاء و�إ�صالح املطارات واملرافئ

421002

175

ت�شغيل مناجم الرمال
 مبا فـي ذلك، �أو احل�صباء
ا�ستخراج وجتريف الرمال
ال�صناعية ورمال الإن�شاءات
واحل�صباء وتك�سري وجر�ش
)الأحجار واحل�صباء (الك�سارات

081003

176

081004

177

081099

178

�إن�شاء و�إ�صالح
خطوط ال�سكك احلديدية
�إقامة و�إ�صالح حمطات الطاقة
الكهربائية واملحوالت وحمطات
االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
والرادار
�إن�شاء كا�سرات للأمواج
واحلمايات للأر�صفة

ا�ستخراج �أحجار ال�ش�ست
وجر�شها وتك�سريها
�أن�شطة �أخرى خا�صة با�ستغالل
املحاجر ال�ستخراج الأحجار
والرمال والطفل
-29-

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of heat
insulating red and clay bricks
Other activities related to
manufacture of soft drinks;
production of mineral waters
and other bottled waters
Sewage treatment
Bleaching and dyeing of
textile fibres

ا�ســم الن�شــاط
رقم الن�شاط
�صنع الطوب الأحمر
239206
والطفلي العازل للحرارة
�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع امل�شروبات غري الكحولية
110499
و�إنتاج املياه املعدنية واملياه
الأخرى املعب�أة فـي زجاجات
 معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي370002
تبيي�ض و�صبغ
131301
وطبع الألياف الن�سيجية

م
179
180
181
182

Preparing textiles, textile
articles and yarns (by
dressing, drying, steaming,
shrinking, mending,
sanforizing, mercerizing of
textiles and textile articles)
Waterproofing and coating
of textiles
Waterproofing of garments
Other activities related to
finishing of textiles
Manufacture of matches
Manufacture of synthetic or
artificial filament yarn, such
as nylon and polyster yarn

تهيئة املن�سوجات واخليوط
بوا�سطة الدباغة والكي
 �إلخ... وال�صباغة والطباعة
ت�شميع املن�سوجات
�ضد املاء وطال�ؤها
ت�شميع املالب�س �ضد املاء
�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�إمتام جتهيز املن�سوجات
�صنع الثقاب
�صنع اخليوط ال�شعرية
: الرتكيبية �أو اال�صطناعية مثل
خيوط النايلون والبولي�سرت
 �إلخ...
-30-

131302

183

131303

184

131304

185

131399

186

202908

187

203001

188

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of rubber
plates, sheets, strip, rods,
profile shapes
Manufacture of tyre parts,
such as: interchangeable tyre
treads, tyre flaps etc.
Manufacture of products of
glass fibres

ا�ســم الن�شــاط
م رقم الن�شاط
�صنع �ألواح وق�ضبان و�صفائح
221903 189
، و�شرائح و�أ�شكال خا�صة
من املطاط
: �صنع �أجزاء الإطارات مثل
221104 190
�أ�شرطة الإطارات �أو فتائل
 �إلخ... الإطارات القابلة للتبديل
�صنع منتجات الفايربجال�س

Manufacture of glass fabrics,
mats, mattresses and nonwoven glass panels
Producing and refining other
vegetable oils

�صنع الأقم�شة واحل�صر
واحل�شايا والألواح الزجاجية
غري املن�سوجة
�إنتاج وتكرير
الزيوت النباتية الأخرى

Extraction and refining of
fish and marine mammal oils

ا�ستخال�ص وتكرير الزيوت
من الأ�سماك والأحياء البحرية

Producing and refining corn
oil
Fish farming in sea water

�إنتاج وتكرير زيت الذرة
اال�ستزراع ال�سمكي البحري

231006

191

231008

192

104002

193

104003

194

106203

195

032101

196

Fish farming in freshwater

اال�ستزراع ال�سمكي
فـي املياه العذبة

032201

197

Purification and distribution
of water

تنقية املياه وتوزيع املياه

360001

198

Electric power transmission
and distribution

نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها

351002

199
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) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Exploration and prospecting
activities for oil or gas fields
Other activities related
to support activities for
petroleum and natural gas
extraction
Support activities for mining
of hard coal
Support activities for mining
of lignite
Support activities for
extraction of peat
Support activities for mining
of iron ores
Support activities for mining
of non-ferrous metal ores
Support activities for
quarrying of stone, sand and
clay
Support activities for mining
of chemical and fertilizer
minerals
Support activities for
extraction of salt
Test drilling and test hole
boring

ا�ســم الن�شــاط
م رقم الن�شاط
�أن�شطة التنقيب
091004 200
 �أو الغاز/عن حقول النفط و
�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�أن�شطة الدعم ال�ستخراج النفط
والغاز الطبيعي

091099

201

099001

202

099002

203

099003

204

099004

205

099005

206

099006

207

�أن�شطة دعم خا�صة بتعدين
املعادن الكيميائية ومعادن الأ�سمدة

099007

208

�أن�شطة دعم خا�صة با�ستخراج امللح

099008

209

احلفر االختباري للتعدين

099009

210

�أن�شطة دعم خا�صة بتعدين
)الفحم القا�سي (الأنفراثيت
�أن�شطة دعم خا�صة
بتعدين الليغنيت
�أن�شطة دعم خا�صة
با�ستخراج اخلث
�أن�شطة دعم خا�صة
بتعدين ركازات احلديد
�أن�شطة دعم خا�صة
بتعدين ركازات الفلزات
غري احلديدية الأخرى
�أن�شطة دعم خا�صة با�ستغالل
املحاجر ال�ستخراج الأحجار
والرمال والطفل
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) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related to

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�أن�شطة
دعم الأعمال الأخرى للتعدين
وا�ستغالل املحاجر
�صنع لب اخل�شب
�صنع لباب وعجائن الورق
من لب اخل�شب والألياف
الأخرى والنفايات
ت�شغيل م�صانع الورق

support activities for other
mining and quarrying
Manufacture of wood pulp
Manufacture of paper pulp
from wood pulp, other fibres
and wastes
Operation of paper mills
Other activities related to
manufacture of pulp, paper
and paperboard
Other activities related to
manufacture of soap and
detergents, cleaning and
polishing preparations,
perfumes and toilet
preparations
Manufacture of
pharmaceuticals for human
use
Manufacture of
pharmaceuticals for
veterinary use

م رقم الن�شاط
099099

211

170101

212

170102

213

170103

214

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
اللباب والورق والورق املقوى

170199

215

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع ال�صابون واملنظفات
وم�ستح�ضرات التنظيف
والتلميع والعطور
وم�ستح�ضرات التجميل

202399

216

�صنع امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
لال�ستخدام الب�شري

210001

217

�صنع امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
لال�ستخدام البيطري

210002

218
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) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

Manufacture of medicinal

�صنع املواد الكيميائية امل�ستخدمة
active substances
فـي �صنع امل�ستح�ضرات
to be used for their
: ال�صيدالنية مثل
pharmacological properties ،  الأم�صال، امل�ضادات احليوية
in the manufacture of
، الفيتامينات
medicaments: antibiotics,
، املنتجات الهرمونية الأخرى
antisera, basic vitamins, other حام�ض ال�سال�سيليك وحام�ض
hormonal products, salicylic
،  �أ�سيتيل �سالي�سيليك- �أو
and o-acetylsalicylic acids etc.
 �إلخ... �سكر كيميائي نقي
Manufacture of radioactive
�صنع مواد الت�شخي�ص امل�شعة
in-vivo diagnostic substances
فـي الأج�سام احلية

210005

219

210007

220

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
املواد ال�صيدالنية واملنتجات
الدوائية الكيميائية والنباتية

210099

221

�صنع الإطارات املطاطية
اخلارجية والداخلية للمركبات
واملعدات والآالت املتنقلة
ولعب الأطفال والأثاث
(�صنع الإطارات الهوائية
)وامل�صمتة �أو الو�سادية

221101

222

Other activities related
to manufacture of
pharmaceuticals, medicinal
chemical and botanical
products
Manufacture of rubber tyres
for vehicles, equipment,
mobile machinery, aircraft,
toy, furniture and other uses:
pneumatic tyres and solid or
cushion tyres
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) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of resilient
floor coverings, such as vinyl,
linoleum etc.
Manufacture of asbestos yarn
and fabric whether or not
tailored
Manufacture of friction
material from asbestos or
other mineral substences
Other activities related to
manufacture of other nonmetallic mineral products
n.e.c.

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع �أغطية الأرا�ضي املرنة
 الفينيل واللينوليوم: مثل

222013

223

�صنع خيوط و�أن�سجة
من اال�سب�ستو�س �سواء كانت
من�سوجة �أو حماكة

239904

224

�صنع مواد احتكاك
من اال�سب�ستو�س �أو من مواد
معدنية �أو من غريها

239905

225

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
املنتجات املعدنية الالفلزية
الأخرى غري امل�صنفة
فـي مو�ضع �آخر

239999

226

�صنع �أنابيب وموا�سري و�أ�شكال
جموفة وو�صالت �أنابيب
�أو موا�سري ولوازمها من حديد
 �صنع �أنابيب وموا�سري، الزهر
غري ملحومة من ال�صلب بعملية
ال�سباكة بالطرد املركزي

243102

227

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�سبك احلديد وال�صلب

243199

228

Manufacture of tubes,
pipes and hollow profiles
and of tube or pipe fittings
of castiron, manufacture of
seamless tubes and pipes of
steel by centrifugal casting,
manufacture of tube or pipe
fittings of cast-steel
Other activities related to
casting of iron and steel
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة �أ: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related to

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�سبك املعادن غري احلديدية

243299

229

�صنع الأ�سلحة والذخائر

252000

230

�صنع املركمات احلم�ضية
 �إلخ...  النيكل، من الر�صا�ص

272004

231

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع البطاريات واملراكم

272099

232

�صنع كابالت الألياف الب�صرية
لنقل ال�صور نقال مبا�شرا

273102

233

273199

cables

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع كابالت الألياف الب�صرية

234

Building of ships

بناء ال�سفن

301101

235

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ببناء ال�سفن واملن�ش�آت العائمة

301199

236

�إنتاج وتوزيع البخار واملياه
احلارة لأغرا�ض التدفئة وتوليد
الكهرباء والأغرا�ض الأخرى

353001

237

casting of non-ferrous metals
Manufacture of weapons and
ammunition
Manufacture of lead acid
accumulators, nickel acid
accumulators etc.
Other activities related to
manufacture of batteries and
accumulators
Manufacture of fiber optic
cable for live transmission of
images
Other activities related to
manufacture of fibre optic

Other activities related to
building of ships and floating
structures
Production and distribution
of steam and hot water for
heating, power and other
purposes
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م رقم الن�شاط

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة �أ: تابـــــع
Name of Activity
Other activities related to

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�أن�شطة �أخرى خا�صة بتو�صيل
الوقود البخاري وتكييف الهواء

353099

238

�أن�شطة �أخرى خا�صة بجمع
النفايات غري اخلطرة

381199

239

industrial waste

التخل�ص من املخلفات
ال�صناعية اخلطرة

381201

240

Disposal of military waste

التخل�ص من املخلفات الع�سكرية

381202

241

Other activities related to

�أن�شطة �أخرى خا�صة
بجمع النفايات اخلطرة

381299

242

�إنتاج ال�سماد من املواد الع�ضوية

382101

243

�أن�شطة �أخرى خا�صة مبعاجلة
النفايات غري اخلطرة وت�صريفها

382199

244

معاجلة النفايات اخلطرة
وت�صريفها

382200

245

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�أن�شطة
املعاجلة وخدمات �إدارة النفايات
الأخرى

390099

246

steam and air conditioning
supply
Other activities related to
collection of non-hazardous
waste
Disposal of hazardous

collection of hazardous waste
Production of compost from
organic waste
Other activities related to
treatment and disposal of
non-hazardous waste
Treatment and disposal of
hazardous waste
Other activities related to
remediation activities and
other waste management
services

-37-

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة �أ: تابـــــع
Name of Activity
Construction of airport
buildings
Other activities related to
construction of buildings
(commercial and residential
complexes)
Site preparation for mining
purposes
Cleaning and levelling of the
site
Other activities related to site
preparation
Operation of fish hatcheries
(marine)
Aquaculture activities in
salt water filled tanks or
reservoirs
Other activities related to
marine aquaculture
Operation of fish hatcheries
(freshwater)

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�إن�شاء �أبنية املطارات

410002

247

�أن�شطة �أخرى خا�صة بت�شييد
املباين (املجمعات التجارية
)وال�سكنية املتكاملة

410099

248

�إعداد مواقع لأعمال التعدين

431202

249

تنظيف وت�سوية املوقع

431203

250

�أن�شطة �أخرى
خا�صة بتح�ضري املوقع

431299

251

ت�شغيل �أحوا�ض
تفريخ الأ�سماك البحرية

032103

252

تربية الزواحف فـي خزانات
�أو �أحوا�ض ممتلئة مبياه ماحلة

032104

253

�أن�شطة �أخرى خا�صة
برتبية املائيات البحرية

032199

254

ت�شغيل �أحوا�ض تفريخ الأ�سماك
فـي املياه العذبة

032203

255
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) امللحــــق الأول ( الفئــــة ب
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of paraffin

�صنع �شمع الربافـني
وال�شموع الأخرى

192007

1

�صنع �أحبار الكتابة والر�سم

202909

2

�صنع الطابوق الأ�سمنتي
املفرغ والآجار

239501

3

�صنع املارجرين
 الزيوت والدهون- وخملفات ع�صر
)(احليوانية والنباتية

104004

4

�صنع الدهون احليوانية
ال�صاحلة للأكل

104006

5

�إنتاج وتكرير زيت الزيتون

104007

6

�إنتاج وتكرير زيت عباد ال�شم�س

104008

7

104099

8

106101

9

106102

10

wax and other waxes
Manufacture of writing
and drawing ink
Manufacture of hollow
cement blocks and tiles
Manufacture of margarine
and waste of extracted
(animals & vegetables)
oils and fats
Manufacture of edible
animal fats
Producing and refining
olive oil
Producing and refining
sunflower oil
Other activities related to
manufacture of vegetable and
animal oils and fats
Grain milling and packing
(wheat, corn, barley etc.)
Rice milling, polishing
and packing

�أن�شطة �أخرى
خا�صة ب�صنع الزيوت
والدهون النباتية واحليوانية
طحن وتعبئة احلبوب
) �إلخ...  �شعري،  ذرة، (قمح
طحن وتعبئة الأرز وتبيي�ضه
-39-

م رقم الن�شاط

اجلريدة الر�سمية العدد ()1195

تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب )
ا�ســم الن�شــاط

Name of Activity

م رقم الن�شاط
11

106104

طحن اخل�ضراوات البقولية
املجففة واجلوزيات املعدة للأكل
وتعبئتها

Milling and packing of
dried leguminous vegetables
and edible nuts

12

106105

�صنع الدقيق والعجني للمخابز

Manufacture of prepared
blended flour and dough
for bakerys

13

106106

�صنع �أطعمة الإفطار
(كورن فليك�س � ،شيب�س � ...إلخ) ،
من احلبوب على �شكل رقائق

Manufacture of cereal
breakfast foods
) (corn flakes, chips etc.
in the form of flakes

14

106199

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
منتجات طواحني احلبوب

Other activities related
to manufacture of grain
mill products

15

106201

16

239208

�صنع الن�شا من الذرة �أو الأرز
�أو احلبوب الأخرى �أو البطاطا
�أو من النباتات الأخرى
�صنع التجهيزات ال�صحية
اخلزفـية مبا فـيها جتهيزات
ال�صرف ال�صحي والأ�صناف
اخلزفـية غري الإن�شائية

Manufacture of ceramic
sanitary fixtures and other
non-structural ceramic
articles

17

239299

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
املنتجات الطفلية الإن�شائية

Other activities related
to manufacture of clay
building materials

18

239302

�صنع �أدوات املائدة والطهي
من اخلزف وال�صيني
والأ�صناف الأخرى امل�ستخدمة
للأغرا�ض املنزلية

Manufacture of ceramic
tableware and other
domestic or toilet articles
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Manufacture of starches
from rice, potatoes, maize etc.

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of electrical
insulators and insulating
fittings of ceramics

�صنع العوازل الكهربائية
من اخلزف �أو ال�صيني
امل�ستخدمة فـي الآالت
واملاكينات والأجهزة الكهربائية

239306

19

Other activities related
to manufacture of other
porcelain and ceramic
products

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع املنتجات الأخرى
من البور�سلني واخلزف

239399

20

Manufacture of all types of
knitted and crocheted fabrics

�صنع �أقم�شة الرتيكو
والكرو�شيه بجميع �أنواعها

139101

21

Manufacture of textile wicks,
hosepiping, transmission
or conveyor belts or belting
(whether or not reinforced
with metal or other material)

�صنع فتائل وخراطيم
و�أنابيب ن�سيجية مبطنة
�أو مقواة �أو مزودة مبواد �أخرى

139907

22

Other activities related
to manufacture of other
textiles n.e.c

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
من�سوجات �أخرى غري م�صنفة
فـي مو�ضع �آخر

139999

23

Manufacture of ceramic
laboratory, chemical
and industrial products

�صنع ال�سلع اخلزفـية املختربية
�أو الكيميائية �أو ال�صناعية
�أو الزراعية

239303

24

Other activities related to
manufacture of articles of
concrete, cement and plaster

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع �أ�صناف من اخلر�سانة
والأ�سمنت واجل�ص

239599

25
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م رقم الن�شاط

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of stone
articles including sculptures,
paintings, decorative items
and the like
Manufacture of articles of
non-metallic yarn or fabric
such as headgear, footwear,
cords etc
Manufacture of compact
discs (cds)
Production of meat products
(sausages, burger, mince
meat, dried etc )
Other activities related
to processing and
preserving of meat
Production of fish
products: cooked fish,
fish fillets, roes etc.,
fresh or frozen
Manufacture of fish
products (meal, mince etc.)
Production of caviar
and caviar substitutes

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع منتجات الأحجار
مثل التماثيل واللوحات
و�أ�صناف الزينة وما �شابهها

239603

26

�صنع �أ�صناف من خيوط و�أن�سجة
لأغطية الر�أ�س �أو الأحذية
 �إلخ... �أو احلبال

239903

27

�صنع الأقرا�ص املدجمة

264005

28

�صنع منتجات اللحوم
،  مرتديال،  برجر، (�سجق
) �إلخ...  جمفف،  م�سحوق، دقيق

101004

29

�أن�شطة �أخرى خا�صة
بتجهيز وحفظ اللحوم

101099

30

102004

31

102005

32

102007

33

�إنتاج منتجات الأ�سماك
كال�سمك املطبوخ و�شرائح ال�سمك
،  �إلخ... والبطارخ والكافـيار
الطازجة واملجمدة
�صنع منتجات ال�سمك
) �إلخ...  جري�ش، (دقيق
�إنتاج الكافـيار وبدائله
-42-
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Other activities related
to processing and

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

preserving of fish,
crustaceans and molluscs

�أن�شطة �أخرى خا�صة
بتجهيز وحفظ ال�سمك
والق�شريات والرخويات

102099

34

Producing and
refining sesame oil

�إنتاج وتكرير زيت ال�سم�سم

104001

35

glucose syrup, maltose

�صنع اجللوكوز و�شراب اجللوكوز
)و�سكر ال�شعري (امللتوز

106204

36

Other activities related to
manufacture of starches and
starch products

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الن�شا ومنتجات الن�شا

106299

37

�صنع الكاكاو على �شكل عجينة
�أو �ألواح �أو م�سحوق �أو زبدة
�أو دهن �أو زيت الكاكاو

107306

38

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الكاكاو وال�شكوالتة
واحللويات ال�سكرية

107399

39

107902

40

107903

41

spices and spices broths,
vinegar and yeast

، �صنع احل�ساء بكافة �أ�شكاله
و�صنع التوابل ومرق التوابل
واخلل واخلمرية

107904

42

Manufacture of molasses
and sugar honey

)�صنع الع�سل الأ�سود (الدب�س
وع�سل ال�سكر

107905

43

Manufacture of glucose,

Manufacture of cocoa in the
form of paste, blocks, powder,
butter, fat or oil
Other activities related
to manufacture of cocoa,
chocolate and sugar
confectionery
Manufacture of infant
formula and baby foods
Refining and grinding salt
Manufacture of soups in
all forms, manufacture of

�صنع �أغذية الأطفال الر�ضع
و�صغار الأطفال
تكرير وطحن ملح الطعام
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of extracts
and flavorings for food
and beverages

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط
107906

44

(rose water, vanilla etc. )

�صنع خال�صات ومك�سبات الطعم
للمواد الغذائية وامل�شروبات
) �إلخ...  الفانيليا، (ماء الورد

Other activities related to
manufacture of other food
products n.e.c

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع منتجات الأغذية الأخرى
غري امل�صنفة فـي مو�ضع �آخر

107999

45

animals (feed concentrates,
cattle feed)

�صنع �أعالف للحيوانات
) �أعالف املا�شية، (الأعالف املركزة

108001

46

Manufacture of feeds for
birds and poultry

�صنع �أعالف الدواجن والطيور

108002

47

pets (dogs, cats, fish)

�صنع �أعالف احليوانات الأليفة
) ال�سمك،  القطط، (الكالب

108003

48

Other activities related
to manufacture of
prepared animal feeds

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
الأعالف احليوانية املح�ضرة

108099

49

Manufacture of beverage
flavoring with extracts
and fruit spirits

�صنع امل�شروبات املنكهة
بخال�صات �أو �أرواح الفاكهة

110402

50

Production and bottling
of mineral water

�إنتاج وتعبئة املياه املعدنية

110403

51

عمليات التجهيز الأخرى للورق
والورق املقوى لإنتاج الورق
 �إلخ... امل�شرب واملطلي واملجعد

170106

52

Manufacture of feeds for

Manufacture of feeds for

Further processing of paper
and paperboard to produce
coated, crêped, crinkled
paper and paperboard etc.
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تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب )
م رقم الن�شاط
53

170904

54

170905

55

170906

56

170907

57

170910

58

170999

59

131101

ا�ســم الن�شــاط

Name of Activity

�صنع الدفاتر والكرا�سات
املدر�سية  ،والأ�صناف املكتبية
واملدر�سية والتجارية الأخرى
الورقية
�صنع الورق ال�صحي واملناديل
ومناديل التنظيف واملنا�شف
والفوط ال�صحية وفوط الأطفال
واملائدة وح�شوات امت�صا�ص
النزيف � ...إلخ  ،والأنواع الأخرى
من املنتجات الورقية
ذات اال�ستخدام ال�شخ�صي
�صنع منتجات ورقية للأغرا�ض
املنزلية مثل الأطباق والأكواب
وال�صواين � ...إلخ
�صنع قوالب و�شرائح ورقائق
الرت�شيح من عجينة الورق
�صنع ورق الكتابة والر�سم
والطباعة والورق ال�شفاف
وامل�صقول والورق امل�صمغ
�أو الال�صق اجلاهز لال�ستعمال
والأنواع الأخرى
�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
�أ�صناف �أخرى من الورق
والورق املقوى
غزل وحت�ضري
القطن �أو ال�صوف

Manufacture of school
exercise books and other
similar educational and
commercial stationery

-45-

Manufacture of cleansing
tissues, handkerchiefs,
"towels, serviettes
toilet paper, sanitary towels
and tampons, napkins and
napkin liners for babies and
personal hygiene paper
Manufacture of
household paper such
as cups, dishes, trays etc.
Manufacture of filter paper
and paperboard
Manufacture of printing,
writing paper, self-copy
paper, gummed or adhesive
paper etc. ready for use
Other activities related to
manufacture of other articles
of paper and paperboard
Preparation and spinning
of cotton or wool

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Preparation and spinning of
artificial yarns such as nylon

غزل وحت�ضري اخليوط
ال�صناعية كالنايلون والديلون

131102

60

Manufacture of yarn or

�صنع اخليوط
لأغرا�ض اخلياطة واحلياكة

131103

61

�أن�شطة �أخرى خا�صة
بتح�ضري وغزل �ألياف املن�سوجات

131199

62

�صنع البطانيات
و�سجاد ال�صالة وال�سفر

139203

63

�صنع مناديل
وفوط ومنا�شف الأطباق

139204

64

ق�ص وتف�صيل اخليام والأ�شرعة
وال�شاالت و�أغطية ال�سيارات
 �إلخ... والأثاث والآالت والب�ضائع

139205

65

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
املن�سوجات اجلاهزة با�ستثناء
امللبو�سات

139299

66

�صنع الب�سط وال�سجاد

139301

67

thread for weaving or sewing
Other activities related to
preparation and spinning
of textile fibres
Manufacture of blankets
and rugs for praying
and travelling
Manufacture of dust cloths,
dishcloths and similar articles
Manufacture of tents, sails,
sunblinds and covers for cars,
machines, furniture etc.
Other activities related to
manufacture of made-up
textile articles, except apparel
Manufacture of carpets
and rugs
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م رقم الن�شاط

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of moquette

�صنع املوكيت

139302

68

Manufacture of mats from
cotton or synthetic fibers

�صنع احل�صري من الن�سيج
�أو القطن �أو الألياف ال�صناعية

139303

69

Other activities related
to manufacture of carpets
and rugs

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الب�سط وال�سجاد

139399

70

Manufacture of cordages

�صنع احلبال الغليظة
امل�ستخدمة فـي ال�سفن

139401

71

Manufacture of felt
(impregnated or covered)

�صنع �أنواع اللباد
)(م�شربا �أو مغطى

139905

72

Manufacture of metallized
yarn or gimped yarn and
fabrics impregnated,
coated, covered or laminated
with plastics

�صنع خيوط معدنية
�أو ن�سيجية و�صنع �أقم�شة
م�شربة �أو مغطاة �أو مطلية
مبطاط �أو لدائن وما �شابهها

139906

73

Manufacture of saddlery and
harness and their accessories

�صنع ال�سروج
والأعنة اجللدية وم�ستلزماتها

151204

74

Manufacture of
medical cotton

�صنع القطن الطبي وم�شتقاته

210006

75

Manufacture of plastic
products such as: plastic
plates, sheets, blocks, film, foil,
strip, pipes and hoses; hose
and pipe fittings etc.

: �صنع منتجات من اللدائن مثل
،  �صفائح،  �شرائح، �ألواح
 موا�سري وخراطيم، �أ�شرطة
 �إلخ... ولوازمها

222004

76
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of builders’
plastics ware, such as: plastic
doors, windows, frames,
shutters, blinds, skirting
boards, insulating fittings,
parts of lighting fittings

 النوافذ: �صنع لوازم البناء مثل
والأبواب وال�ستائر ولوازم العزل
ومنع الت�سرب ولوازم الإنارة
، و�أغطية الأ�سقف على �شكل لفات
امل�صنوعة من اللدائن

222006

77

Manufacture of plastic
articles for the packing of
goods: plastic bags, sacks,
containers, boxes, cases,
carboys, bottles etc.

�صنع منتجات خا�صة بالتعبئة
 العلب: والتغليف مثل
 �إلخ... وال�صناديق والقوارير

222007

78

Manufacture of plastic
tableware, kitchenware and
toilet articles

�صنع الأدوات املنزلية
و�أدوات املطبخ والزينة

222008

79

Manufacture of
plastic tubes

�صنع الأنابيب البال�ستيكية

222010

80

Manufacture of
polythene bags

�صنع الأكيا�س مبا فـيها
�أكيا�س بويل ايثيلني وبال�ستيك

222011

81

Other activities related to
manufacture of plastics
products

�أن�شطة �أخرى
خا�صة ب�صنع املنتجات اللدائنية

222099

82

Manufacture of kitchen tools,
tableware, bottles and other
containers of glass

�صنع �أدوات املطبخ واملائدة
والعبوات والأوعية الزجاجية

231003

83

Manufacture of glassware
used in imitation jewellery

�صنع الأ�صناف الزجاجية
امل�ستخدمة فـي �صنع املجوهرات
املقلدة

231007

84
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of pottery
products including
pots, jars etc.

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

: �صنع منتجات الفخار مثل
 �إلخ...  الأزيار، القلل

239305

85

�إنتاج �أحجار رحى الطواحني
و�أحجار ال�سن وال�صقل
 �إلخ... وال�شحذ

239906

86

�صنع وتركيب املنتجات املعدنية
امل�صنوعة من �أجزاء فـي الوحدة
ذاتها وامل�ستخدمة فـي البناء
 النوافذ والأبواب: والت�شييد مثل
وال�سالمل واملظالت و�أ�شغال
)معدنية مماثلة (ور�ش احلدادة

251105

87

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع �أدوات
القطع والعدد اليدوية والأدوات
املعدنية العامة

259399

88

: �صنع م�شابك تثبيت معدنية مثل
امل�سامري والدبابي�س وال�صواميل
واحللقات ب�أنواعها

259901

89

Manufacture of millstones,
sharpening or polishing
stones and natural or artificial
abrasive products, including
abrasive products on a soft
base (e.g. sandpaper)
Manufacture and installation
of metal products made
of parts in the same unit
used in construction such
as doors, windows and their
frames, shutters and gates
(metal workshops)
Other activities related to
manufacture of cutlery, hand
tools and general hardware
Manufacture of metal staples
such as nails, pins, rivets,
washers and similar nonthreaded products
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of metal cable,
plaited bands and similar
articles made of iron, steel,
aluminium or copper

�صنع كابالت و�شرائط معدنية
من احلديد �أو النحا�س
�أو الأملنيوم

259902

90

Manufacture of articles
made of wire: barbed wire,
wire fencing, grill, netting,
cloth etc.

: �صنع �أ�صناف من الأ�سالك مثل
 �شبك،  �سياج، �سلك �شائك
 �إلخ... ممدد

259903

91

Manufacture of metal
containers used in transport
and packing of goods, such
as: pails, cans, drums, buckets,
boxes, tins and cans for food
products and collapsible
tubes and boxes

�صنع الأوعية املعدنية امل�ستخدمة
: فـي نقل وتعبئة ال�سلع مثل
الرباميل والدالء وال�صناديق
 �إلخ... والعلب

259904

92

Manufacture of metal
household articles : flatware
(plates, saucers etc.),
hollowware (pots, kettles
etc.), dinnerware ( bowls,
platters etc.), saucepans,
frying pans, other nonelectrical utensils for use at
the table or in the kitchen,
small hand-operated kitchen
appliances and accessories,
metal scouring pads, baths,
sinks, washbasins
and similar articles

�صنع الأواين املعدنية املجوفة
وما مياثلها من �أدوات املطبخ
، واملائدة و�أدوات ال�شوي والقلي
و�صنع الأدوات ال�صحية املعدنية
املطلية بالنيكل من �أحوا�ض
ومغا�سل وما �شابهها

259905

93
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of springs
(except watch springs), safes,
strongboxes, armoured doors,
metal signs and lighting
columns and booths

�صنع النواب�ض (اليايات) عدا
 اخلزائن, نواب�ض ال�ساعات
احلديدية والأبواب امل�صفحة
لأغرا�ض احلماية و�أعمدة
وكبائن الإنارة و�إ�شارات املرور

259906

94

Manufacture of metal goods
for office use, except furniture

�صنع الأدوات املعدنية للمكاتب
)(عدا الأثاث املعدين

259907

95

Other activities related to
manufacture
of other fabricated metal
products n.e.c

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
منتجات املعادن امل�شكلة الأخرى
غري امل�صنفة فـي مو�ضع �آخر

259999

96

Manufacture of electric
rotary transformers

�صنع حموالت كهربائية دوارة

271003

97

Manufacture of electrical
switchboards (including
control panels)

�صنع لوحات مفاتيح الكهرباء
مبا فـيها لوحات التحكم العددية

271004

98

Other activities related
to manufacture of electric
motors, generators,
transformers and
electricity distribution
and control apparatus

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
املحركات واملولدات واملحوالت
الكهربائية و�أجهزة توزيع
الكهرباء والتحكم فـيها

271099

99

Manufacture of mechanism
or manual pumps for liquids

�صنع م�ضخات لل�سوائل
�آلية �أو يدوية

281301

100
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م رقم الن�شاط

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of air or

�صنع م�ضخات الهواء �أو تفريغ
الهواء �أو �ضواغط الهواء
�أو الغازات الأخرى

281302

101

�صنع حنفـيات وحماب�س
و�صمامات وما مياثلها
من �أجهزة للأنابيب
وجدران املراجل وال�صهاريج

281303

102

�صنع الأثاث من اخل�شب
للمنازل والفنادق واملكاتب
 �إلخ... واملحالت التجارية

310002

103

، �صنع الأثاث من اخليزران
،  اجللود،  الق�ش، الق�صب
،  �إلخ...  اللدائن، الزجاج
لكافة الأغرا�ض

310004

104

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الأثاث

310099

105

�صنع �أقالم من جميع الأنواع
، ) ر�صا�ص،  جاف، (�سائل
ر�صا�ص �أقالم

329011

106

vacuum pumps, air or other
gas compressors
Manufacture of taps and
valves and similar appliances
for pipes, boiler and tanks
Manufacture of wooden
furniture for household,
hotel, office, restaurants etc.
Manufacture of furniture
made of bamboo, cane, straw,
leather, glass, plastics etc.,
for all purposes
Other activities related
to manufacture of furniture
Manufacture of pens and
pencils of all kinds whether
or not mechanical;
manufacture of pencil leads
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م رقم الن�شاط

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

Manufacture of date, sealing
or numbering stamps, handoperated devices
for printing, or embossing

 �أ�شرطة، �صنع �أنواع الأختام
329012

107

 جلود، �صنع �شموع وفتائل
 زهور وثمار و�أغ�صان، طيور
 مظالت هبوط، �صناعية
 مناخل،  لعب فكاهية، دوارة
 احلقائب، يدوية وغرابيل
 خردوات وحلي، واملالب�س
 �أعالم،  حتنيط طيور، الأزياء
،  عالمات جتارية، و�شعارات
 �إلخ... مواد العر�ض والإعالن

329015

108

of high tension generators

جتميع و�صيانة
مولدات ال�ضغط العايل

331216

109

Dissolving grease

تذويب ال�شحوم

101005

110

Extraction and refining of

ا�ستخال�ص وتكرير
الدهون احليوانية

101006

111

labels, hand printing sets,
prepared typewriter ribbons

 �أدوات ولوازم، للآالت الكاتبة
الفنانني الت�شكيليني

and inked pads, fine artists
tools and supplies
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.
Assembly and maintenance

animal fats
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تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب )
م رقم الن�شاط

ا�ســم الن�شــاط

Name of Activity

حفظ الأ�سماك واملنتجات
ال�سمكية والأحياء املائية
الأخرى عن طريق التعليب
حفظ الأ�سماك واملنتجات
ال�سمكية والأحياء املائية الأخرى
بوا�سطة التجفـيف �أو التدخني
�أو التمليح
حفظ الأ�سماك واملنتجات
ال�سمكية والأحياء املائية الأخرى
عن طريق التربيد �أو التجميد

Preservation of fish,

112

102001

113

102002

114

102003

115

103001

حت�ضري �أو تعليب �أو حفظ
الفواكه وع�صريها

116

103002

حت�ضري �أو تعليب �أو حفظ
اخل�ضراوات الطازجة
�أو املطبوخة وع�صريها

117

103004

جتفـيف وتعبئة التمور والعنب
والتني و�صنع منتجاتها

118

103005

119

103006

�صنع �صل�صة الطماطم
�صنع املربى واملرمالد
وهالمات املائدة (اجليلي)
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crustaceans and molluscs
by canning
Preparation and preservation
of fish, crustaceans and
molluscs by drying,
smoking or salting
Preservation of fish,
crustaceans and molluscs
by cooling or freezing
Processing, preserving
or canning of fruits and
fruit juice
Processing, preserving or
canning of fresh or cooked
vegetables and vegetable juice
Drying and packing of dates,
grapes, fig and manufacturing
of their products
Manufacture of tomato paste
Manufacture of jams
and jellies

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of pickles
Manufacture of potato chips

ا�ســم الن�شــاط
�صنع املخلالت والطر�شي
)(التخليل
�صنع رقائق البطاط�س

م رقم الن�شاط
103007

120

103010

121

جتفـيف اخل�ضر البقولية
بالو�سائل ال�صناعية

103011

122

)�صنع التوفو (عجينة البقول

103012

123

Production of dried
leguminous vegetables
(by industrial ways)
Manufacture of tofu
(bean curd)
Other activities related to
processing and preserving
of fruit and vegetables
Filling of vegetable oils and
fats after refining

�أن�شطة �أخرى خا�صة بتجهيز
وحفظ الفاكهة واخل�ضر

103099

124

تعبئة الزيوت والدهون النباتية
بعد تكريرها

104005

125

Processing, pasteurizing,
bottling or filling the fresh
or fermented milk

جتهيز وب�سرتة وتعبئة احلليب
واللنب الطازج

105001

126

،  الق�شدة، )�إنتاج الروب (الزبادي
 �إلخ...  ال�سمن، الزبدة

105002

127

�إنتاج �أنواع الأجبان
) �إلخ...  مطبوخ،  جاف، (�أبي�ض

105003

128

�صنع احلليب املجفف
(البودرة) واملكثف

105004

129

)�صنع املثلجات (الآي�س كرمي

105005

130

�صنع الالكتوز والكاريني

105006

131

Production of yoghurt,
butter, cream, ghee etc.
Production of cheese
(white, solid,
processed etc.)
Manufacture of dried
(powder) and
concentrated milk
Manufacture of ice cream
and other edible ice
Manufacture of casein
or lactose
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تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب )
ا�ســم الن�شــاط

Name of Activity

م رقم الن�شاط
132

105099

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع منتجات الألبان

Other activities related
to manufacture of dairy
products

133

108004

�صنع بدائل اللنب
لر�ضاعة �صغار احليوانات

Manufacture of milk
alternatives for feeding young
animals

134

110401

135

152002

�صنع امل�شروبات الغازية املرطبة
�صنع �أنواع الأحذية الرجالية
والن�سائية و�أحذية الأطفال
امل�صنوعة من املطاط �أو اللدائن
�أو اخل�شب

136

152003

�صنع الأحذية الريا�ضية

137

152004

138

152099

Manufacture of soft drinks
Manufacture of men, women
and children footwear of
rubber, plastic or wood
Manufacture of sports
footwear

�صنع وتف�صيل �أجزاء الأحذية
(وجوه  ،كعب � ...إلخ)
�أن�شطة �أخرى
خا�صة ب�صنع الأحذية

Other activities related to
manufacture of footwear

139

170901

�صنع احل�شو من املواد الن�سيجية
مثل احلفاظات ال�صحية � ،سدادات
قطنية لوقف النزيف

Manufacture of textile
wadding and articles of
wadding: sanitary towels,
tampons etc

140

162201

�صنع العوار�ض ودعائم الأ�سقف
وال�سقاالت اخل�شبية والأ�صناف
اخل�شبية امل�ستخدمة فـي البناء
والت�شييد كاجلملونات اخل�شبية
�سابقة التجهيز بالغراء
�أو املو�صولة باملعادن

Manufacture of wooden
beams, rafters, roof struts,
glue-laminated or metal
connected prefabricated
wooden roof trusses
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Manufacture of parts of
)footwear (tops, heels etc.

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of wooden
stairs, railings, balconies,
parquet floor blocks, strips
etc. , assembled into panels

�صنع ال�سالمل والدرابزينات
وال�شرفات اخل�شبية والقطع
املربعة وامل�ستطيلة و�شرائح
�أر�ضيات الباركيه املجمعة
فـي �ألواح

162203

141

Manufacture of wooden
beadings and mouldings,
shingles and shakes

�صنع احللي اخل�شبية املحدبة
والقوالب والألواح اخل�شبية
لك�ساء الأ�سقف واجلدران
الداخلية

162204

142

Manufacture of prefabricated
buildings, or elements thereof,
predominantly of wood

�صنع املباين اخل�شبية
�سابقة التجهيز

162205

143

Manufacture of folding
paperboard containers
(carton), boxes
and cases of non-corrugated
paper or paperboard

،  �صناديق، �صنع علب كرتون
�شنط مطوية �أو مفردة
من الورق �أو من الورق املقوى
)(غري مموج

170203

144

Manufacture of hand tools
of a kind used in agriculture,
carpentry, mechanical
assembly work, digging,
construction etc.

�صنع العدد اليدوية امل�ستخدمة
فـي �أعمال الزراعة والنجارة
 �إلخ... وامليكانيكا واحلفر والبناء

259303

145

Tyre rebuilding

�إعادة �صنع الإطارات

221102

146

Manufcature of all kinds
of cement tiles and mosaic

�صنع البالط واملوازيكو
الأ�سمنتي بكافة �أ�صنافه

239502

147
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م رقم الن�شاط

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of physical
properties testing and
inspection equipment,
pneumatic gauges, pressure
or fluid density
measurement devices etc.

�صنع �آالت و�أجهزة اختبار
وحتليل اخلوا�ص الطبيعية
 �أجهزة قيا�س �ضغط، للمواد
 �إلخ... �أو كثافة ال�سوائل

265108

148

Manufacture of mechanical
machinery for agriculture
such as: tractors, mowers,
including lawnmowers,
agricultural self-loading or
self-unloading trailers or
semi-trailers

�صنع وجتميع �آالت ومعدات
: ميكانيكية زراعية مثل
 وحراثات، )جرارات (تراكتورات
ومقطورات ذاتية التحميل
والتفريغ ومعدات مناولة زراعية
 �إلخ... و�أجهزة ري حموري

282101

149

Other activities related to
manufacture
of motor vehicles

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع املركبات ذات املحركات

291099

150

292001

151

292002

152

292003

153

292004

154

Manufacture of bodies,
including cabs for
motor vehicles
Manufacture of trailers
and semi-trailers: caravan
trailers etc
Manufacture of tankers
Manufacture of containers
and removal trailers

�صنع الأبدان امل�صممة
مبا فـيها املق�صورات لرتكيبها
على هياكل ذات حمركات
�صنع مركبات مقطورة ون�صف
مقطورة مبا فـيها الكارافان
والتي جتر بوا�سطة ال�سيارات
�صنع خزانات خا�صة
لنقل ال�سوائل
�صنع حاويات لنقل الب�ضائع
)(كونتريات
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)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of parts of
trailors and semi-trailors

Manufacture of malt
liquors and malt

�صنع �أجزاء املركبات
املقطورة ون�صف املقطورة
تقطري امل�شروبات الروحية
وتكريرها وخلطها
�صنع الأنبذة
�صنع امل�شروبات الكحولية
من ال�شعري و�صنع م�شروب ال�شعري

Manufacture of
tobacco products

م رقم الن�شاط
292005

155

110100

156

110200

157

110300

158

�صنع منتجات التبغ

120000

159

Impregnation or chemical
treatment of wood
with preservatives or
other materials

ت�شريب اخل�شب �أو معاجلته
كيميائيا مبواد حافظة

161003

160

Manufacture of corrugated
paper and paperboard

�صنع الورق والورق املقوى
(الكرتون) املموج

170201

161

Manufacture of containers
of corrugated paper or
paperboard for foods,
beverages and other purposes

�صنع �أوعية من الورق �أو من
الورق املقوى املموج للأغذية
وامل�شروبات والأغرا�ض الأخرى

170202

162

Manufacture of sacks
and bags of paper

�صنع زكائب و�أكيا�س ورقية

170204

163

Manufacture of multi-layer
(carton) paperboard and
compact paperboard used in
construction and other work

�صنع الورق املقوى
)متعدد الطبقات (الكرتون
و�صنع الورق املقوى امل�ضغوط
امل�ستخدم فـي البناء والت�شييد
والأعمال الأخرى

170206

164

Distilling, rectifying and
blending of spirits
Manufacture of wines
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Other activities related
to manufacture of corrugated
paper and paperboard
and of containers of paper
and paperboard
Manufacture of duplicator
stencils and carbon paper
in different sizes
Manufacture of decorations
paper, artificial paper,
wallpaper and similar wall
coverings etc.
Manufacture of preparations
for perfuming or deodorizing
rooms, deodorants
and bath salts

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
الورق املموج والورق املقوى
، والأوعية امل�صنوعة من الورق
والورق املقوى

170299

165

�صنع ورق الكربون وورق الن�سخ
والنقل ب�أحجام خمتلفة

170902

166

�صنع ورق الزينة والورق
ال�صناعي وورق اجلدران
 �إلخ... والتف�صيل

170908

167

�صنع م�ستح�ضرات تعطري الغرف
و�إزالة الروائح ومزيالت الروائح
و�أمالح اال�ستحمام

202303

168

�صنع م�ستح�ضرات احلالقة
ومزيالت وفرد ال�شعر بكافة
�أ�شكالها واجللي�سرول اخلام

202305

169

Manufacture of shaving
preparations, including
pre-shave and aftershave
preparations, hair lacquers,
waving and straightening
preparations, depilatories and
crude glycerol
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of dentifrices

�صنع م�ستح�ضرات تنظيف الفم
�أو الأ�سنان مبا فـيها معاجني
�أو م�ساحيق تثبيت الأ�سنان
ال�صناعية
�صنع ال�شمع اال�صطناعي
وال�شمع املح�ضر
املكون من خماليط ال�شموع

and preparations for oral
hygiene, including denture
fixative preparations
Manufacture of artificial
waxes and prepared waxes

م رقم الن�شاط
202307

170

202308

171

�صنع لوازم �صحية من اللدائن
 �أحوا�ض الغ�سيل: مثل
 �إلخ... واال�ستحمام واملراحي�ض

222005

172

�صنع �أ�صناف �أخرى مثل �أغطية
 لوازم،  لوازم الأثاث، الر�أ�س
 �إلخ... مكتبية ومدر�سية

222009

173

222012

174

222014

175

222015

176

Manufacture of plastic
sanitary ware, such as:
plastic baths, shower baths,
washbasins, lavatory pans,
flushing cisterns etc.
Manufacture of other
plastic products, such as:
plastic headgear, fittings for
furniture, office or school
supplies etc.
Plastic waterbed mattresses

Manufacture of combs, plastic
hair curlers, plastic novelties
Manufacture of
rotomould products

�صنع ح�شايا الأ�سرة املائية
اللدائنية
�صنع الأم�شاط وبكرات متويج
ال�شعر اللدائنية ومبتكرات
اللدائن
�صنع منتجات الروتومولد
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of glassware
used in construction, light
bulbs, crystal and other
glassware
Manufacture of retorts,
crucibles, muffles, nozzles,
tubes, pipes etc.
Manufacture of ceramic
pipes, conduits, guttering
and pipe fittings
Manufacture of
quicklime, slaked lime and
hydraulic lime
Manufacture of plasters
of calcined gypsum or
calcined sulphate
Other activities related
to manufacture of cement,
lime and plaster
Manufacture of precast
beams, plates, structures
and buildings
Manufacture of building
materials of vegetable
substances (wood wool,
straw, reeds, rushes)
agglomerated with cement,
plaster or other
mineral binder

ا�ســم الن�شــاط
رقم الن�شاط
�صنع الأ�صناف الزجاجية
، امل�ستخدمة فـي الإن�شاءات
 �صنع زجاج امل�صابيح الكهربائية231002
 �صنع، وكري�ستال النجف
امل�شغوالت الزجاجية الأخرى
�صنع املعوجات وكوامت
239104
ال�صوت واملداخن والأنابيب
 �إلخ... واملوا�سري
�صنع الأنابيب وموا�سري الأ�سالك
 الكهربائية حتت الأر�ض واملزاريب239203
ولوازم املوا�سري اخلزفـية
�صنع اجلري احلي
239402
واجلري املطف أ� واجلري املائي

م
177

178
179
180

�صنع اجلب�س

239403

181

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الأ�سمنت واجلري واجل�ص

239499

182

�صنع قواطع و�ألواح و�أطر
ومبان جاهزة من اخلر�سانة
�سابقة ال�صنع

239504

183

�صنع مواد البناء املنتجة
من مواد نباتية واملكتلة
بوا�سطة الأ�سمنت �أو اجلب�س
�أو مبادة رابطة من املعدن

239507

184
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of prefabricated
structure for oil refineries
and industrial units
Manufacture of metal welded
rebar networks and metal
isolated walls
Manufacture of central
heating boilers and radiators
Manufacture of steam or
other vapour generators

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع وتركيب الإن�شاءات
الفوالذية �سابقة ال�صنع لوحدات
امل�صافـي والتكرير واملن�ش�آت
ال�صناعية

251102

185

�صنع �شبكات حديد الت�سليح
امللحومة واحلوائط املعزولة
من املعدن

251104

186

�صنع مراجل التدفئة املركزية
والأجهزة امل�شعة للحرارة

251201

187

�صنع مراجل لتوليد بخار املاء
�أو غريه من �أنواع بخار املاء

251301

188

�صنع املعدات الإ�ضافـية
امل�ستخدمة مع املراجل
مثل موفرات الطاقة و�أجهزة
 �إلخ... جمع البخار والك�شط

251302

189

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
 با�ستثناء مراجل، مولدات البخار
التدفئة املركزية باملياه ال�ساخنة

251399

190

�إنتاج �أغرا�ض معدنية
ب�شكل مبا�شر من امل�ساحيق

259102

191

Manufacture of auxiliary
plant for use with steam
generators: condensers,
economizers, superheaters,
steam collectors and
accumulators
Other activities related
to manufacture of steam
generators, except central
heating hot water boilers
Production of metal objects
directly from metal powders
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of domestic
cutlery such as knives, forks,
spoons etc.
Manufacture of razors
and razor blades

ا�ســم الن�شــاط
م رقم الن�شاط
�صنع الأ�صناف املعدنية
،  للأغرا�ض املنزلية (�سكاكني259301 192
) �إلخ...  �شوك،  مالعق، مق�صات
�صنع �شفرات احلالقة ب�أنواعها

259302

193

Manufacture of saws and saw
blades, knives and cutting
blades for machines or for
mechanical appliances

�صنع املنا�شري وال�سكاكني ون�صال
القطع الالزمة للماكينات
والأجهزة امليكانيكية

259304

194

Manufacture of
interchangeable tools for
hand tools, whether or not
power-operated, or for
machine tools: drills,
punches, milling cutters etc.

�صنع الأدوات القابلة
للتبديل للعدد اليدوية
،  مقاطع فرز، (ثواقب لولبية
) �إلخ... عيدان ملبدة

259305

195

�صنع �أدوات احلدادة واملناجل
 �إلخ... والقمط ومواقد اللحام

259306

196

�صنع علب القولبة والقوالب
)(با�ستثناء قوالب ال�سبائك

259309

197

259908

198

Manufacture of vices,
clamps, blacksmiths’ tools
( forges, anvils etc.)
Manufacture of moulding
boxes and moulds
(except ingot moulds)

Manufacture of various metal
articles: ship propellers and : م�صنوعات معدنية �أخرى مثل
blades thereof, anchors, bells, �أ�سياخ اللحام والأطر املعدنية
assembled railway track
وال�سال�سل واجلنازير و�أجرا�س
fixtures, clasps, buckles, hooks, ومرا�سي ال�سفن و�أدوات تثبيت
welding skewers, metal
 �إلخ... خطوط ال�سكك احلديدية
frames, chain etc.
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تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب )
م رقم الن�شاط

ا�ســم الن�شــاط

Name of Activity
Manufacture of permanent

199

259909

�صنع مغناطي�سات معدنية دائمة

200

259910

�صنع �أم�شاط وبكرات
متويج ال�شعر من املعدن

201

259911

�صنع �شارات معدنية
وعالمات رتب ع�سكرية من املعدن

202

259912

�صنع �أباريق وقوارير مفرغة
الهواء من املعدن و�صنع مقاب�ض
املظالت و�إطارات املظالت

203

259913

�صنع الالفتات املعدنية
ولوحات ال�سيارات

204

259914

�صنع الأغطية املعدنية
لغرف تفتي�ش ال�صرف ال�صحي

205

259915

�صنع متديدات
جماري التكييف املعدنية

ducts

206

259916

�صنع الأ�سقف املعدنية ولوازمها

Manufacture of metal roofs

207

259917

�صنع لوازم ومعدات الإنارة
(النجف والرثيات
املعدنية � ...إلخ)

208

261001

�صنع �أجهزة مودم احلا�سوب
الداخلية واخلارجية
-65-

metallic magnets
Manufacture of metal hair
curlers and combs
Manufacture of metal badges
and metal military insignia
Manufacture of metal vacuum
jugs and bottles, metal
umbrella handles and frames
Manufacture of metal signs
and car plates
Manufacture of metallic
manhole covers
Manufacture of metal
extensions of air-conditioning

Manufacture of
metal lamps
Manufacture of
computer modems

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of bare printed
circuit boards and loading
of components onto printed
circuit boards

�صنع لوحات الدوائر املطبوعة
 وحتميل املكونات، اخلالية
على لوحات الدوائر املطبوعة

261002

209

Manufacture of dice or
wafers, semiconductor,
finished or semi-finished

�صنع املكعبات �أو الرقائق
 النهائية، و�أ�شباه املو�صالت
�أو �شبه النهائية

261003

210

Manufacture of technical
laminates used to produce
printed circuit boards

�صنع �شرائح التقنية امل�ستخدمة
لإنتاج لوحات الدوائر املطبوعة

261004

211

261005

212

261006

213

261007

214

Manufacture of inductors (e.g.
chokes, coils, transformers),
electronic component type

م رقم الن�شاط

Manufacture of printer cables,
monitor cables, usb cables,
connectors etc.

�صنع املحر�ضات (مثل املخانق
، )وامللفات واملحوالت
من نوع املكونات الإلكرتونية
�صنع املو�صالت
واملفاتيح الإلكرتونية
�صنع كابالت الطابعات وكابالت
�أجهزة العر�ض وكابالت �أقالم
 �إلخ... تخزين البيانات واملو�صالت

Manufacture of heads
(pickup, recording,
read/write etc.)

، �صنع ر�ؤو�س (القطات �صوتية
) �إلخ... كتابة/ قراءة، ت�سجيل

261008

215

Manufacture of electronic
valves and tubes such as:
television pictures tubes,
pictures capacitors and
transformers

�صنع �صمامات و�أنابيب
: �إلكرتونية �أيونية حرارية مثل
، �أنابيب ال�صور التلفزيونية
مكثفات وحموالت ال�صور

261009

216

Manufacture of electronic
connectors and switches
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of diodes,
transistors and related
discrete devices

�صنع �صمامات ثنائية
وتران�ستورات وجتهيزات مماثلة
�شبه مو�صلة بالكهرباء

261010

217

Other activities related to
manufacture of electronic
components and boards

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
املكونات واللوحات الإلكرتونية

261099

218

Manufacture of computers
and
peripheral equipment

�صنع احلوا�سيب واملعدات امللحقة

262000

219

Manufacture of burglar and
fire alarm systems

�صنع �أنظمة التحذير �أو الإنذار
من ال�سرقة واحلريق

263001

220

Manufacture of radio and
television broadcasting
equipment

�صنع �أجهزة البث الإذاعي
والإر�سال التلفزيوين

263002

221

Manufacture of signal
transmitters and receivers
for telephone and telegraph

�صنع �أجهزة الإر�سال والإ�شارة
واال�ستقبال للهاتف والتلغراف

263003

222

Manufacture of telephone
equipment, including telephone
answering and pabx telephone

�صنع �أجهزة الهاتف ب�أنواعها
وال�سنرتاالت الهاتفية

263004

223

Manufacture of
television cameras

�صنع �أجهزة الت�صوير التلفزيوين

263005

224

Manufacture of infrared
devices (e.g. remote controls)
and pagers

�صنع �أجهزة تعمل بالأ�شعة
حتت احلمراء (مثل �أجهزة
 و�صنع �أجهزة، )التحكم عن بعد
)اال�ستدعاء (البيجر

263006

225
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م رقم الن�شاط

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of
cinematography devices,
image capture devices,
imaging devices underwater,
aerial imaging devices etc.

�صنع �أجهزة الت�صوير ال�سينمائي
، و�أجهزة التقاط ال�صور
، �أجهزة ت�صوير حتت املاء
 �إلخ... �أجهزة ت�صوير جوي

263007

226

Other activities related
to manufacture of
communication equipment

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع معدات االت�صاالت

263099

227

Manufacture of microphone,
loudspeaker, headphone,
earphones, amplifiers and
sound amplifier sets

�صنع �أجهزة
مكربات ال�صوت وملحقاتها

264004

228

Manufacture of video
game consoles

�صنع �أجهزة الألعاب الإلكرتونية
)(�ألعاب الفيديو

264006

229

Other activities related
to manufacture of
consumer electronics

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الإلكرتونيات اال�ستهالكية

264099

230

Manufacture of pulse
)signal) generators

�صنع مولدات (�إ�شارة) النب�ض

265101

231

Manufacture of GPS devices

�صنع �أجهزة النظام العاملي
)GPS( لتحديد املواقع

265102

232

Manufacture of sensitive
balances and non-optical
microscopes

, �صنع املوازين احل�سا�سة
املجاهر غري الب�صرية

265103

233
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of devices for
measuring electrical and
non-electrical quantities
such as: detectors vibrations,
radiation detection and
monitoring instruments,
phone jamming gauges etc.

�صنع �أجهزة لقيا�س املقادير
الكهربائية وغري الكهربائية
،  �أجهزة ك�شف الذبذبات: مثل
 مقايي�س الت�شوي�ش، الإ�شعاعات
 �إلخ... الهاتفي

265104

234

Manufacture of
meteorological instruments,
navigation equipment,
surveying instruments etc.,
radar equipment

�صنع الأجهزة امل�ستخدمة
، فـي املالحة والر�صد اجلوي
�أجهزة قيا�س امل�ساحة
 �أجهزة الرادار،  �إلخ... والأبعاد

265105

235

Manufacture of setting
or automatic controls
instruments such as:
thermostats, pressure
controller etc.

�صنع �أجهزة و�أدوات ال�ضبط
: �أو التحكم الآيل مثل
 التحكم، الرتمو�ستات
 �إلخ... فـي ال�ضغط

265106

236

Manufacture of
consumption meters
)e.g. water, gas(

�صنع عدادات الكهرباء
�أو الغاز �أو املياه

265107

237

Manufacture of devices used
in continuous automated
measurement and control
variables: hermometers
liquid-in-glass and bimetal
types (except medical),
humidistats, pressure or
viscosity measuring
devices etc.

�صنع الأدوات والأجهزة
امل�ستخدمة فـي القيا�س وال�ضبط
: الآيل امل�ستمر للمتغريات مثل
، �أجهزة قيا�س حرارة املواد
 �إلخ... ال�ضغط �أو اللزوجة للمواد

265109

238
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of watches and
clocks of all kinds, including
watches made
of precious metals

�صنع وجتميع ال�ساعات ب�أنواعها
مبا فيها ال�ساعات امل�صنوعة
من املعادن الثمينة

265201

239

Manufacture of time-recording
equipment and equipment
for measuring, recording and
otherwise displaying intervals
of time

، �صنع �أجهزة ت�سجيل الوقت
�أجهزة قيا�س وت�سجيل الفرتات
الزمنية

265202

240

Other activities related to
manufacture of watches and
clocks

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع ال�ساعات ب�أنواعها
)(و�آليات حتديد التوقيتات

265299

241

Manufacture of
electromedical and
electrotherapeutic equipment

�صنع املعدات الكهربائية
الطبية والعالجية

266001

242

Manufacture of irradiation
apparatus and tubes

�صنع �أجهزة ومعدات �أنواع الأ�شعة

266002

243

Manufacture of pacemakers

�صنع منظمات �ضربات القلب

266003

244

Manufacture of medical
massage devices,
psychotherapy and respirators

�صنع �أجهزة التدليك
, الطبي والعالج النف�سي
و�أجهزة التنف�س

266004

245

Other activities related to
manufacture of irradiation,
electromedical and
electrotherapeutic equipment

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
معدات الت�شعيع واملعدات
الكهربائية الطبية والعالجية

266099

246
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of lenses,
prisms, optical mirrors make
up the visual elements, filters
colors etc.

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع منا�شري وعد�سات
ومرايا ت�ؤلف عنا�صر ب�صرية
 �إلخ... ومر�شحات �ألوان

267001

247

�صنع املجاهر الب�صرية مبا فيها
املعدة للت�صوير املجهري وعر�ض
ال�صور امل�صغرة و�شا�شات العر�ض

267002

248

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الأدوات الب�صرية
ومعدات الت�صوير الفوتوغرافـي

267099

249

268000

250

271001

251

�صنع املحركات واملولدات
الكهربائية متعددة الأغرا�ض

271002

252

�صنع البطاريات اجلافة

272002

253

�صنع املركمات الكهربائية
مبا فـيها �أجزا�ؤها

272003

254

Manufacture of optical
microscopes including those
prepared for microscopic
imaging, photomicrography
and micro-projection
Other activities related
to manufacture of
optical instruments and
photographic equipment
Manufacture of magnetic
and optical media
Manufacture of ac or dc
electrical generator set
Manufacture of
multi-purpose electric
motors and generators
Manufacture of dry
cell batteries
Manufacture of electric
accumulators, including parts
thereof

�صنع الو�سائط
املغناطي�سية والب�صرية
�صنع جمموعة مولدات التيار
الكهربائي املرتدد �أو امل�ستمر
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of plastic non
current-carrying wiring
devices including plastic
junction boxes, face plates,
and similar

�صنع �أجهزة �أ�سالك غري حاملة
للتيار الكهربائي من اللدائن
مبا فـي ذلك �صناديق التجميع
امل�صنوعة من اللدائن ولوحات
الواجهة وما �شابهها

273301

255

Manufacture of
current-carrying
wiring devices

�صنع �أجهزة الأ�سالك احلاملة
للتيار الكهربائي

273302

256

Other activities related to
manufacture of wiring devices

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع �أجهزة الأ�سالك

273399

257

Other activities related to
manufacture of electric
lighting equipment

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع معدات الإ�ضاءة الكهربائية

274099

258

Manufacture of equipment
for preparing food: grinders,
blenders, juice squeezers
and tin openers

: �صنع �أجهزة �إعداد الأغذية مثل
خالطات وع�صارات الفواكه
وفتاحات العلب

275003

259

Manufacture of electric
shavers, electric toothbrushes,
electric dryers, combs,
brushes, curlers etc.

�صنع ماكينات احلالقة وتنظيف
الأ�سنان وجمففات و�أم�شاط
 �إلخ... كهربائية لت�صفـيف ال�شعر

275004

260

Manufacture of cooking and
heating equipment: electric
ovens, microwave ovens,
cookers, hotplates, toasters,
coffee or tea makers etc.

: �صنع �أجهزة مطابخ مثل
الأفران واملايكروويف
 �أجهزة حمم�صات، وال�شوايات
 �أجهزة عمل ال�شاي، اخلبز
 �إلخ... والقهوة

275005

261

-72-

م رقم الن�شاط

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related to
manufacture of domestic
appliances

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الأجهزة الكهربائية املنزلية

Manufacture of electrical
welding and soldering
equipment, including handheld soldering irons

Manufacture of battery
chargers, solid-state

�صنع املعدات الكهربائية للحام
 مبا فـي، الفوالذ �أو الق�صدير
ذلك مكاوي حلام الق�صدير
اليدوية
�صنع �آالت التنظيف با�ستعمال
املوجات فوق ال�صوتية
(با�ستثناء الآالت اخلا�صة
)باملختربات وطب الأ�سنان
، �صنع �شاحنات البطاريات
احلالة ال�صلبة

Manufacture of solid state
inverters and rectifying
apparatus

�صنع بطاريات احلالة ال�صلبة
و�أجهزة ت�صحيح التيار

Manufacture of ultrasonic
cleaning machines (except
laboratory and dental)

Manufacture of capacitors

�صنع املكثفات
�صنع كابالت الأجهزة
Manufacture of appliance
)وكابالت االمتداد (التو�صيل
cords, extension cords, and
وغريها من جمموعات الكابالت
other electrical cord sets with
الكهربائية و�أ�سالك معزولة
insulated wire and connectors
ومو�صالت
Manufacture of electrical
signs and electrical signalling
equipment such as traffic
lights and pedestrian
signalling equipment

، �صنع الإ�شارات الكهربائية
ومعدات الإ�شارة الكهربائية
 �إ�شارات املرور: مثل
ومعدات �إ�شارات امل�شاة
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275099

262

279001

263

279002

264

279003

265

279004

266

279005

267

279006

268

279007

269

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of electrical
capacitors and condensers:
fixed, variable or adjustable

�صنع مكثفات كهربائية ثابتة
�أو متغرية �أو قابلة للتعديل

279008

270

Manufacture of fixed
resistors, variable resistors
and potentiometers
standards etc.

�صنع مقاومات ثابتة
ومقاومات متغرية
 �إلخ... ومقايي�س فرق اجلهد

279009

271

Other activities related
to manufacture of other
electrical equipment

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع املعدات الكهربائية الأخرى

279099

272

281101

273

281102

274

281103

275

281104

276

281105

277

281106

278

Manufacture of internal
combustion engines, except
motor vehicle, aircraft and
cycle propulsion engines

Manufacture of turbinegenerator sets

�صنع املحركات الرتددية
�أو الدوارة وحمركات االحرتاق
الداخلي (عدا حمركات معدات
)النقل
�صنع قطع و�أجزاء للمحركات
 ال�صمامات: املذكورة مثل
�صنع �أجهزة توربينات مراجل
�أو حمركات ثابتة تعمل بالبخار
�صنع الكاربيوريرتات
�صنع جمموعات املولدات
والتوربينات

Manufacture of pistons and
piston rings, inlet and exhaust
valves etc. for motor
vehicle engines

�صنع املكاب�س وحلقات املكاب�س
و�صمامات ال�سحب والعادم
وحمركات االحرتاق الداخلي
 ملحركات ال�سيارات، وما �شابهها

Manufacture of parts for
engines (e.g. valves)
Manufacture of boiler-turbine
and steam turbines
Manufacture of carburetors
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م رقم الن�شاط

اجلريدة الر�سمية العدد ()1195

تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب )
م رقم الن�شاط

279

281107

280

281108

281

281109

282

281110

283

281111

284

281199

ا�ســم الن�شــاط
�صنع املكاب�س وحلقات
املكاب�س و�صمامات ال�سحب
والعادم وحمركات االحرتاق
الداخلي وما �شابهها ،
ملحركات الدفع ذات الدورة
�صنع املكاب�س وحلقات املكاب�س
و�صمامات ال�سحب والعادم
وحمركات االحرتاق الداخلي
وما �شابهها  ،ملحركات الطائرات
�صنع �أجزاء للتوربينات
العاملة بالبخار
�صنع التوربينات والدواليب
املائية والآالت املنظمة لها
�صنع التوربينات الغازية
امل�ستخدمة فـي حمركات
ال�سفن �أو �أدوات حتريك رئي�سية
للمولدات الكهربائية
(عدا التوربينات النفاثة امل�ستخدمة
فـي حمركات الطائرات)
�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع املحركات والتوربينات ،
با�ستثناء حمركات الطائرات
وال�سيارات والدراجات النارية
-75-

Name of Activity
Manufacture of pistons
and piston rings, inlet
and exhaust valves etc.
for cycle engines
Manufacture of pistons
and piston rings, inlet
and exhaust valves etc.
for aircraft engines
Manufacture of parts for
engines and steam turbines
Manufacture of hydraulic
turbines, waterwheels and
regulators thereof
Manufacture of gas turbines,
except turbojets or turbo
propellers for aircraft
propulsion
Other activities related to
manufacture of engines and
turbines, except aircraft,
vehicle and cycle engines

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of rubber
hydraulic and pneumatic
hose and fittings

�صنع جمموعات اخلراطيم
والرتكيبات الهيدروليكية
والهوائية املطاطية

281201

285

Manufacture of fluid
power systems

�صنع نظم طاقة املوائع

281202

286

Manufacture of hydraulic
transmission equipment

�صنع معدات
نقل احلركة الهيدروليكية

281203

287

Other activities related
to manufacture of fluid
power equipment

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع معدات تعمل بطاقة املوائع

281299

288

Other activities related to
manufacture of other pumps,
compressors, taps and valves

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع امل�ضخات وال�ضواغط
وال�صنابري وال�صمامات الأخرى
�صنع مواقد �آلية و�أجزائها
 مواقد مفرغات الرماد: مثل
وما مياثلها

281399

289

281504

290

Manufacture of mechanical
stokers, grates, ash
dischargers etc.

م رقم الن�شاط

Manufacture of electric
household-type furnaces
(electric forced air furnaces,
heat pumps etc.), non-electric
household forced air furnaces

�صنع �أفران كهربائية من النوع
املنزيل و�أفران الهواء املدفوع
املنزلية غري الكهربائية

281505

291

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 الت�سخني املنزلية
: غري الكهربائية املثبتة مثل
، معدات الت�سخني ال�شم�سي
والت�سخني بالبخار والت�سخني
بالزيت والأفران ومعدات
الت�سخني امل�شابهة

281506

292
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الأفران و�أفران ال�صهر
ومواقد �أفران ال�صهر

281599

293

�صنع بكرات و�آالت رفع
وروافع تر�سية ورافعات �سيارات

281602

294

�صنع �أبراج حفر و�أبراج رفع
الكيابل وهياكل �أبراج متحركة

281603

295

�صنع �آالت الرفع واملناولة
،  امل�صانع، امل�ستخدمة فـي املوانئ
 �إلخ... امل�ستودعات

281604

296

�صنع �آالت الرفع واملناولة
: والتحميل الأخرى مثل
امل�صاعد وروافع ال�سوائل
والناقالت والتلفريك

281605

297

�صنع قطع خم�ص�صة ملعدات
: الرفع واملناولة مثل
 �إلخ... اخلطافات واملجارف

281606

298

to manufacture of ovens,
furnaces and furnace burners
Manufacture of pulley tackle
and hoists, winches, capstans
and jacks
Manufacture of derricks,
cranes, mobile lifting frames,
straddle carriers etc.
Manufacture of lifting
and handling equipment used
in factories, warehouses,
dock areas etc.

م رقم الن�شاط

Manufacture of other
lifting, handling, loading
and unloading machinery
(e.g. lifts, escalators, moving
walkways, conveyors, telfers
(téléphériques) etc.
Manufacture of parts
specialized for lifting and
handling equipment
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)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

Works trucks, whether or not
fitted with lifting or handling
equipment, whether or not
self-propelled, of the type used
in factories (including hand

�صنع �شاحنات امل�صانع
�سواء كانت مزودة �أو غري مزودة
مبعدات رفع �أو مناولة

281607

299

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع معدات الرفع واملناولة

281699

300

�صنع خراطي�ش الأحبار

281701

301

�صنع ال�سبورات البي�ضاء
ولوحات الإعالنات

281702

302

�صنع �آالت ن�سخ وا�ستن�سل و�آالت
 �آالت، طبع عناوين و�أوف�ست
)الت�صوير (ت�صوير امل�ستندات

281703

303

�صنع �آالت حا�سبة يدوية ومكتبية

281704

304

، �صنع �أجهزة عد النقود
�آالت ختم الطوابع و�صرف
،  دبا�سات،  �آالت ختم، التذاكر
 �إلخ... خرامات

281705

305

trucks and wheelbarrows)
Other activities related to
manufacture of lifting and
handling equipment
Manufacture of toner
cartridges
Manufacture of white boards
and marker boards
Manufacture of stencil
duplicating machines,
addressing machines and
sheet-fed office-type offset
printing machines
Manufacture of calculating
machines
Manufacture of coin counting
machinery, postage meters,
collating machinery, staplers,
staple removers and hole
punches
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

Manufacture of mail
handling machines

�صنع �آالت تعبئة الظروف
 �إلخ... و�آالت فرز الربيد

281706

306

dictating machines

�صنع ماكينات الإمالء

281707

307

Manufacture of blackboards

�صنع ال�سبورات ال�سوداء

281708

308

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الآالت واملعدات املكتبية
(با�ستثناء احلوا�سيب واملعدات
)امللحقة بها

281799

309

�صنع العدد اليدوية
التي تعمل بالطاقة

281800

310

�صنع املوازين وموازين لوحات
رقمية ملختلف الأغرا�ض
(عدا موازين املختربات
)احل�سا�سة

281901

311

(envelope stuffing, sealing
and addressing machinery;
opening, sorting, scanning)
Manufacture of

Other activities related
to manufacture of office
machinery and equipment
(except computers and
peripheral equipment)
Manufacture of power-driven
hand tools
Manufacture of weighing
machinery (other than
sensitive laboratory balances):
household and shop scales,
platform scales, scales
for continuous weighing,
weighbridges, weights etc.
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of filtering
or purifying machinery
and apparatus for liquids,
distilling or rectifying plant,
centrifuges, machinery for
liquefying air or gas and
sandblasting machines
Manufacture of packing and
wrapping machinery: filling,
closing, sealing, capsuling,
labeling machines etc. and
machinery for cleaning
or drying bottles and for

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع �آالت و�أجهزة تنقية
، وتر�شيح ال�سوائل �أو الغازات
�آالت ومعدات التقطري
،  �أجهزة الطرد املركزي، والتكرير
�آالت لإ�سالة الغاز �أو الهواء
 و�آالت قذف الرمال،  �إلخ...

281904

312

�صنع �آالت رزم
وتعبئة وتنظيف الأوعية
، ) �إلخ... (كالقوارير والعلب
و�آالت �صنع الأوعية

281905

313

281907

314

aerating beverages
Manufacture of equipment
for projecting, dispersing or

�صنع معدات يدوية �أو �آلية
خا�صة بر�ش ال�سوائل وامل�ساحيق
calendering or other rolling
، )(عدا امل�ستخدمة فـي الزراعة
machines and cylinders
و�آالت �صقل وجتليخ
thereof (except for metal and
، )(عدا �آالت جتليخ املعادن والزجاج
glass); manufacture of gaskets
و�صنع ح�شايا وو�صالت م�ؤلفة
and similar joints made of a
من جمموعة من املواد
combination of materials or
spraying liquids or powders;

layers of the same material
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of non-electrical

�صنع معدات حلام الفوالذ
والق�صدير اليدوية
غري الكهربائية
�صنع مراوح تهوئة الأدوار
، ال�سقفـية (مراوح اجلمالون
) �إلخ... مراوح تهوئة الأ�سطح
�صنع �أدوات الر�سم
والتخطيط و�أدوات قيا�س الأطوال
، ) �أ�شرطة، (ق�ضبان
املقايي�س الدقيقة الأخرى

welding and soldering
equipment
Manufacture of attic
ventilation fans (gable fans,
roof ventilators etc.)
Manufacture of levels, tape
measures and similar hand
tools, machinists’ precision
tools (except optical)
Other activities related to
manufacture of other
general-purpose machinery
Manufacture of agricultural
machinery for soil
preparation, planting or
fertilizing: ploughs, manure
spreaders, seeders,
harrows etc.

م رقم الن�شاط
281908

315

281909

316

281911

317

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
الآالت الأخرى متعددة الأغرا�ض

281999

318

�صنع الآالت امل�ستخدمة فـي
الزراعة �أو الب�ستنة �أو الغابات
لتح�ضري الرتبة �أو غر�س
 و�صنع، �أو ت�سميد املحا�صيل
 �إلخ... املحاريث والبذارات

282102

319

�صنع �آالت احل�صد والقطف
 و�آالت، والق�ص للأ�شجار
التنظيف والفرز للبي�ض
والفواكه واخل�ضراوات

282103

320

Manufacture of harvesting
or threshing machinery:
harvesters, threshers, sorters
etc.; machines for cleaning,
sorting or grading eggs,
fruit etc .
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Name of Activity
Manufacture of milking
machines
Manufacture of spraying
machinery for agricultural use

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع ماكينات احللب

282104

321

�صنع �آالت الر�ش
لال�ستخدام الزراعي

282105

322

�صنع الآالت الأخرى امل�ستخدمة
فـي الزراعة والفالحة والغابات
وتربية احليوان والدواجن
 �إلخ... والنحل

282106

323

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع الآالت
الزراعية و�آالت احلراجة

282199

324

�صنع عدد �آلية لت�شكيل الفلزات
�أو املواد الأخرى مثل اخل�شب
والأحجار والفلني واملطاط
 �إلخ... والزجاج
)(ت�شمل املواد الكا�شطة

282201

325

�صنع عدد �آلية للتدوير والثقب
 �إلخ... واحلفر والت�شكيل وال�سن

282202

326

Manufacture of diverse
agricultural machinery:
poultry-keeping machinery,
bee-keeping machinery,
equipment for preparing
fodder etc.
Other activities related to
manufacture of agricultural
and forestry machinery
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.
Manufacture of machine tools
for turning, drilling, milling,
shaping, planing, boring,
grinding etc.

-82-

)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
ا�ســم الن�شــاط
م رقم الن�شاط
�صنع عدد �آلية للت�شكيل باخلتم
Manufacture of stamping or �أو بالكب�س مثل مكاب�س تخرمي
pressing machine tools; punch  ومق�صات و�أدوات �شق، وهيدرولية
presses, hydraulic presses,  وعدد �آلية ذات ت�صميم، وفوا�صل
282203 327
hydraulic brakes,
ب�سيط مثل املكاب�س والرفا�سات
 �صنع عدد �آلية، التي تدار بالقدم
drop hammers, forging
ذات ت�صميم متقدم مثل الآالت
machines etc.
ذات التحكم الرقمي
Name of Activity

Manufacture of stationary
machines for nailing,

stapling, glueing or otherwise
assembling wood, cork, bone,

�صنع �آالت للتدبي�س
والت�سمري والتغرية

282204

328

282205

329

282206

330

282207

331

hard rubber, plastics etc.
Manufacture of power-driven
hand tools, stationary rotary or
rotary percussion drills, filing
machines, riveters, sheet metal
cutters etc.
Manufacture of presses for the
manufacture of particle board
and the like
Manufacture of parts and

�صنع عدد يدوية مبحرك
 �أو ذات، كهربائي مدمج �أو بدون
 ومنا�شري، دفع بالهواء امل�ضغوط
�سل�سلية و�آالت م�سح ومطارق
�آلية وماكينات بر�شمة وقاطعات
 �إلخ... للألواح املعدنية
�صنع مكاب�س ل�صنع �ألواح اخل�شب
 و�آالت، احلبيبي و�ألواح البناء
�أخرى ملعاجلة اخل�شب والفلني

accessories for the machine
tools listed above: work
holders, dividing heads and
other special attachments for

�صنع �أجزاء ولوازم
للعدد الآلية وملحقاتها

machine tools
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Name of Activity
Manufacture of
electroplating machinery

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع �آالت طالء بالكهرباء

282208

332

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع �آالت
ت�شكيل املعادن والعدد الآلية

282299

333

�صنع �آالت ومعدات ملناولة املعادن
 حموالت وقوالب: ال�ساخنة مثل
 �إلخ...  و�آالت �صب،  مغارف، �سبك
وامل�ستخدمة فـي م�سابك الفلزات

282301

334

�صنع مدلفنات املعادن
و�أ�سطواناتها

282302

335

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
�آالت ت�ستعمل فـي امليتالورجيا

282399

336

�صنع �آالت ومعدات الرفع
واملناولة امل�ستخدمة حتت
الأر�ض كالناقالت

282401

337

�صنع �آالت الثقب واحلفر
والتنقيب �سواء كانت معدة
لال�ستخدام حتت الأر�ض
�أو غري معدة لذلك

282402

338

Other activities related to
manufacture of
metal-forming machinery
and machine tools
Manufacture of machines
and equipment for handling
hot metals: converters,
ingot moulds, ladles, casting
machines
Manufacture of metal-rolling
mills and rolls for such mills
Other activities related to
manufacture of machinery
for metallurgy
Manufacture of continuousaction elevators
and conveyors for
underground use
Manufacture of boring,
cutting, sinking and
tunnelling machinery
(whether or not for
underground use)
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ا�ســم الن�شــاط

Name of Activity

م رقم الن�شاط

339

282403

�صنع �آالت معاجلة املعادن بالفرز
�أو الغربلة �أو الغ�سل �أو الطحن
�أو اخللط � ...إلخ  ،مبا فـي ذلك
خالطات الأ�سمنت واخلالطات
الأخرى التي تعمل مبحرك
و�آالت القولبة � ...إلخ

Manufacture of machinery
for treating minerals by
screening, sorting, separating,
washing, crushing etc.

340

282404

�صنع �آالت دق الركائز و�آالت
ا�ستخراجها و�آالت الر�ص  ،و�آالت
الت�شييد غري امل�صنفة فـي مو�ضع
�آخر مثل � :آالت فر�ش املالط
(املونه)  ،والبيتومني  ،و�آالت
ت�شكيل �سطح اخلر�سانة

Manufacture of pile drivers
and pile extractors, mortar
spreaders, bitumen spreaders,
concrete surfacing machinery
and construction machines
n.e.c

341

282405

�صنع ن�صال (�شفرات)
البلدوزرات  ،وغري ذلك
من قطع الغيار للآالت
املذكورة �أعاله

Manufacture of bulldozer
and angle-dozer blades and
other parts of machinery
for mining, quarrying and
construction

342

282406

�صنع جرارات مد ال�سكك
احلديدية  ،واجلرارات
امل�ستخدمة فـي التعدين والت�شييد

Manufacture of tracklaying
tractors and tractors used in
construction or mining

343

282407

�صنع اجلرافات (البلدوزرات)
واجلرافات اجلانبية  ،و�صنع
الآالت الأخرى لنقل الأتربة
فـي البناء والت�شييد  ،و�آالت
التمهيد والت�سوية والردم
والك�شط للطرق � ...إلخ

Manufacture of bulldozer,
angle-dozer, off-road dumping
trucks, earth-moving
machinery, graders, scrapers,
levellers, mechanical shovels,
shovel loaders etc.
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Other activities related to
manufacture of machinery
for mining, quarrying and
construction
Manufacture of machinery
for the dairy industry

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
�آالت لعمليات التعدين
وا�ستغالل املحاجر والت�شييد

282499

344

�صنع الآالت امل�ستخدمة
فـي �صنع منتجات الألبان

282501

345

�صنع الآالت امل�ستخدمة
فـي �صنع وحتمي�ص وطحن
وتنظيف وفرز احلبوب
واخل�ضراوات املجففة
واملك�سرات و�آالت �إنتاج الدقيق

282502

346

�صنع املعا�صر للزيوت النباتية
واملهار�س وما �شابهها

282503

347

Manufacture of machinery
for the grain milling industry:
machinery to clean, sort or
grade seeds, grain or dried
leguminous vegetables
(winnowers, sieving belts,
separators, grain brushing
machines etc.) and
machinery to produce flour
and meal etc. (grinding mills,
feeders, sifters, bran cleaners,
blenders, rice hullers, pea
splitters)
Manufacture of presses,
crushers etc.
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of machinery for
the bakery industry including
automatic bakeries and nonelectric bakery ovens

�صنع �آالت ومعدات املخابز
 ومعدات �أفران، الأتوماتيكية
للمخابز غري الكهربائية

282504

348

Manufacture of heat
treatment machines and
units for food and drinks
such as: units of
pasteurization, microwave
oven and broasted processing
machines etc.

�صنع �آالت ووحدات تعمل
باملعاجلة احلرارية للأغذية
 وحدات: وامل�شروبات مثل
الب�سرتة واملايكروويف ومكائن
 �إلخ... جتهيز الربو�ستد

282505

349

Manufacture of machinery
for the preparation of
tobacco and for the making
of cigarettes or cigars, or for
pipe or chewing tobacco
or snuff

، �صنع �آالت �صنع الدخان امللطف
، و�آالت جتهيز التبغ
و�آالت ومعدات ال�شي�شة و�أجزائها

282506

350

Manufacture of cooking
machinery and ovens of
all kinds which work by
suppressed heat pressure
(mandi) and frying and
roasting equipment

�صنع �آالت و�أفران الطبخ
ب�أنواعها التي تعمل بال�ضغط
احلراري املكتوم (املندي) و�آالت
القلي وال�شوي

282507

351

Other activities related to
manufacture of machinery
for food, beverage and
tobacco processing

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع �آالت
جتهيز الأغذية وامل�شروبات والتبغ

282599

352
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)1195( اجلريدة الر�سمية العدد

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

Manufacture of machines for
preparing textile fibres:
cotton gins, bale breakers,
garnetters, cotton spreaders,
wool scourers, wool

�صنع �آالت حت�ضري الألياف
 ندف وحلج، الن�سيجية (غزل
) �إلخ...  تنظيف ال�صوف، القطن

282601

353

�صنع �آالت حت�ضري خيوط
 �آالت ن�سج مبا فـيها، الغزل
 �آالت الدباغة، اليدوية والرتيكو
ونزع ال�صوف وال�شعر

282602

354

�صنع �آالت م�ساعدة ملا ذكر
 حوامل ومنا�صب: �أعاله مثل
بكرات اللف و�أم�شاط و�إبر �آالت
 �إلخ... الرتيكو

282603

355

carbonizers, combs, carders,
roving frames etc.
Manufacture of machines
for preparing textile yarns:
reelers, warpers and related
machines, weaving machines
(looms), including hand
looms, knitting machines
and tanning machines
Manufacture of auxiliary
machines or equipment for
textile machinery: dobbies,
jacquards, automatic stop
motions, shuttle changing
mechanisms, spindles and
spindle flyers etc.
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

Manufacture of machinery
for fabric processing:
machinery for washing,
bleaching, dyeing, dressing,
finishing, coating or
impregnating textile fabrics
and machines for reeling,

�صنع �آالت غ�سل وجتهيز
وت�شريب الغزل الن�سيجي
 �آالت لف، والألياف الن�سيجية
وطي الأقم�شة الن�سيجية

282604

356

�صنع معدات و�آالت الغ�سل
والتن�شيف والكي و�أجزائها
للأن�سجة وامللبو�سات

282605

357

�صنع ماكينات اخلياطة
ب�أنواعها و�أجزائها

282606

358

�صنع �آالت �إنتاج اللباد
واملواد غري املن�سوجة

282607

359

�صنع �آالت الطباعة على الن�سيج

282608

360

unreeling, folding, cutting or
pinking textile fabrics
Manufacture of laundry
machinery: ironing machines,
including fusing presses,
commercial washing and
drying machines and drycleaning machines
Manufacture of sewing
machines, sewing machine
heads and sewing machine
needles (whether or not for
household use)
Manufacture of machines for
producing or finishing felt or
non-wovens
Manufacture of textile
printing machinery
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of industrial
clothes-dryers
Other activities related to
manufacture of machinery
for textile, apparel and
leather production
Manufacture of machines for
making, weaving and cutting
off of artificial materials of
fiber or spinning materials

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع �آالت التجفـيف ال�صناعية
اخلا�صة باملن�سوجات وامللبو�سات
واجللود

282609

361

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
�آالت �إنتاج املن�سوجات وامللبو�سات
واجللود

282699

362

�صنع �آالت ن�سج �أو �صنع �أو قطع
مواد ا�صطناعية من �ألياف
�أو مواد غزل

282901

363

�صنع �آالت لإنتاج املطاط
، �أو اللدائن اال�صطناعية
�آالت ل�صناعات عجينة الورق
 �آالت، والورق املقوى
�إنتاج الورق الأخرى

282902

364

Manufacture of machinery
for working soft rubber
or plastics or for the
manufacture of products of
these materials; machinery
for making paper pulp; paper
and paperboard making
machinery; dryers for paper
pulp, paper or paperboard;
machinery producing articles
of paper or paperboard
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of printing
and machines for activities
supporting printing on a
variety of materials

ا�ســم الن�شــاط
�صنع �آالت وماكينات الطباعة
و�آالت �سبك و�صف حروف
الطباعة

م رقم الن�شاط
282903

365

282904

366

�صنع �آالت �إنتاج الزجاج
�أو الأوعية �أو الألياف
 �آالت، �أو اخليوط الزجاجية
جتليد الكتب وجتميع الورق

282906

367

�صنع معدات تر�صيف الإطارات
 معدات التوازن, لتوازنها
)(با�ستثناء توازن العجالت

282907

368

Manufacture of machinery
for making wood products or
similar industrial machinery

�صنع �آالت ل�صنع املنتجات
and machinery for producing اخل�شبية وما مياثلها من الآالت
tiles, bricks, shaped ceramic  و�آالت لإنتاج القرميد، ال�صناعية
pastes, pipes, graphite
 �إلخ... والآجر واخلزفـيات
electrodes, blackboard chalk,
foundry moulds etc.
Manufacture of machines
for production or hotworking of glass or glassware,
glass fibre or yarn and
bookbinding machines
Manufacture of tire alignment
and balancing equipment;
balancing equipment (except
wheel balancing)
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of semiconductor manufacturing
machinery
Manufacture of aircraft
launching gear, aircraft
carrier catapults and related
equipment
Manufacture of automatic
bowling alley equipment
(e.g. pin-setters)
Manufacture of roundabouts,
swings, shooting galleries and
other fairground amusements
Other activities related to
manufacture of other
special-purpose machinery
Manufacture of all types
of motor vehicles
Manufacture of chassis
fitted with engines
Manufacture of motor
vehicle engines

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع �آالت
لت�صنيع �أ�شباه املو�صالت

282908

369

�صنع معدات �إطالق الطائرات
ومنجنيق حامالت الطائرات
واملعدات ذات ال�صلة

282909

370

�صنع معدات البولينغ
الأوتوماتيكية

282910

371

�صنع الدورانات واملراجيح
ومن�صات الرماية وغريها
من و�سائل الت�سلية فـي املالهي

282911

372

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع �آالت �أخرى لأغرا�ض خا�صة

282999

373

�صنع وجتميع جميع �أنواع
املركبات ذات املحركات ملختلف
اال�ستخدامات

291001

374

�صنع وجتميع
هياكل العربات ذات املحركات

291002

375

�صنع وجتميع حمركات املركبات
ذات املحركات و�أجزائها

291003

376
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
)الهياكل (�أعمال جتهيز العربات
للمركبات ذات املحركات و�صنع
املركبات املقطورة واملركبات
ن�صف املقطورة

292099

377

�صنع املعدات الكهربائية
للمركبات ذات املحركات

293001

378

�صنع وجتديد �صناديق ترو�س
)ال�سرعة (اجلريبوك�س

293002

379

،  ال�شكمانات، �صنع الرادياتريات
 �إلخ...  مكابح، القواب�ض

293003

380

vehicles filters (all kinds)

�صنع جميع �أنواع الفالتر
لل�سيارات

293004

381

Manufacture of car seats

�صنع مقاعد ال�سيارات

293005

382

Other activities related to

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
�أجزاء وتوابع وحمركات
املركبات ذات املحركات

293099

383

to manufacture of bodies
(coachwork) for motor
vehicles; manufacture of
trailers and semi-trailers
Manufacture of motor
vehicle electrical equipment
Manufacture of gearboxes

م رقم الن�شاط

Manufacture of brakes, axles,
road wheels, suspension
shock absorbers, radiators,
silencers, exhaust pipes,
catalytic converters, clutches,
steering wheels, steering
columns and steering boxes
Manufacture of motor

manufacture of parts and
accessories for motor vehicles
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of seats for ships

�صنع مقاعد ال�سفن

301104

384

�صنع اليخوت والقوارب

301201

385

�صنع املراكب ال�شراعية
وزوارق ال�سباق

301202

386

)�صنع قاطرات (جرارات
وعربات ال�سكك احلديدية

302001

387

�صنع املعدات امليكانيكية
وامليكانيكية الكهربائية للإ�شارة
وال�سالمة ومراقبة احلركة
فـي ال�سكك احلديدية وخطوط
الرتام والطرق املائية الداخلية
والطرق ومرافق انتظار ال�سيارات
 �إلخ... واملطارات

302002

388

�أن�شطة �أخرى خا�صة
)ب�صنع قاطرات (جرارات
وعربات ال�سكك احلديدية

302099

389

�صنع وجتميع
حمركات الطائرات و�أجزائها

303001

390

Manufacture of yachts
and boats
Manufacture of sailboats
and racing boats
Manufacture of railway
locomotives and rolling stock
Manufacture of mechanical
and electromechanical
signalling, safety and traffic
control equipment for
railways, tramways, inland
waterways, roads, parking
facilities, airfields etc.
Other activities related to
manufacture of railway
locomotives and rolling stock
Manufacture and assembly
of aircraft motors and
engines and their parts

-94-

م رقم الن�شاط
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related to
manufacture of air and
spacecraft and related
machinery

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
املركبات اجلوية والف�ضائية
والآالت املت�صلة بها

303099

391

Manufacture of military
fighting vehicles

�صنع مركبات القتال الع�سكرية

304000

392

Manufacture of motorcycles

�صنع الدراجات النارية

309100

393

Manufacture of nonmotorized bicycles and
children’s bicycles and
tricycles

�صنع الدراجات العادية
، غري املزودة مبحرك
دراجات الأطفال ذات العجلتني

309201

394

Manufacture of parts and
accessories of bicycles

�صنع �أجزاء الدراجات العادية

309202

395

309203

396

309204

397

309299

398

309901

399

309902

400

Manufacture of invalid
carriages with or without
motor

Manufacture of luggage
trucks

�صنع دراجات ذوي الإعاقة
�سواء كانت مزودة مبحركات
�أو غري مزودة
�صنع عربات الأطفال
�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الدراجات العادية
والكرا�سي املتحركة
، �صنع عربات اليد ذات العجل
امل�ستخدمة فـي نقل الأمتعة

Manufacture of wheeled
baskets, handcarts and
shopping carts

�صنع ال�سالل ذات العجالت
وعربات اليد ال�صغرية

Manufacture of baby carriages
Other activities related to
manufacture of bicycles and
invalid carriages
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Decorative restaurant carts,

�صنع عربات املطاعم اجلمالية
مثل عربات احللوى
وعربات الطعام

310001

401

�صنع الأثاث من الأملنيوم واملعادن
الأخرى للمنازل والفنادق
 �إلخ... واملطاعم واملكاتب

310003

402

�صنع الأ�صناف الأخرى
: من املعادن الثمينة مثل
 �أ�صناف، �أدوات املائدة
 �إلخ... الزينة

321102

403

321103

404

321105

405

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
املجوهرات والأ�صناف املت�صلة

321199

406

�صنع الأ�شرطة والأ�ساور املعدنية
لل�ساعات من معادن غري ثمينة

321201

407

�صنع جموهرات مقلدة

321202

408

such as dessert carts, food
wagons
Manufacture of aluminium
and other metals furniture
for household, hotel, office,
restaurants etc.

م رقم الن�شاط

Manufacture of goldsmiths’
articles of precious metals:
dinnerware, flatware,
hollowware, toilet
articles, office or desk articles,
articles for religious use etc.
Manufacture of coins,
medals and decorations
Manufacture of precious
metal watch bands
Other activities related to
manufacture of jewellery
and related articles
Manufacture of metal watch
bands (except precious metal)
Manufacture of
imitation jewellery

�صنع العمالت
وامليداليات والنيا�شني
�صنع الأ�شرطة والأ�ساور املعدنية
لل�ساعات من معادن ثمينة
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Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related to
manufacture of imitation
jewellery and related articles

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع املجوهرات املقلدة
والأ�صناف ذات ال�صلة

321299

409

Manufacture of ski-boots

�صنع �أحذية التزلج

323001

410

Manufacture of articles and
equipment for sports,
outdoor and indoor games,
of any material

�صنع �أدوات و�أجهزة ومعدات
لكافة الألعاب الريا�ضية

323002

411

Manufacture of requisites
for sport fishing, including
landing nets; requisites for
hunting, mountain
climbing etc.

�صنع م�ستلزمات ريا�ضة �صيد
الأ�سماك وم�ستلزمات �أنواع
ال�صيد الأخرى

323003

412

Manufacture of leather sports
gloves and sports headgear

�صنع القفازات
و�أغطية الر�أ�س الريا�ضية

323004

413

Other activities related to
manufacture of sports goods

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع �أدوات الريا�ضة

323099

414

Manufacture of dolls and
doll garments, parts and
accessories; manufacture of
action figures; manufacture
of toy animals

)�صنع الدمى (العرائ�س
امل�صنوعة على �شكل كائنات
ب�شرية �أو غري ب�شرية
ومالب�س الدمى وتوابعها

324001

415

Manufacture of
electronic games

�صنع الألعاب الإلكرتونية

324002

416
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of wheeled
toys designed to be ridden,
including plastic bicycles and
tricycles (other than bicycles)
Manufacture of entertainment
items such as table games,
billiards and other games
practiced in public places

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع اللعب ذات العجالت
امل�صممة للركوب
)(عدا الدراجات ذات العجلتني

324003

417

: �صنع �أ�صناف الت�سلية مثل
،  البليارد، �ألعاب الطاولة
�ألعاب �أخرى متار�س
فـي املحالت العامة

324004

418

�صنع مناذج م�صغرة وغريها
 �ألعاب، من مناذج الت�سلية
تركيبية من جميع الأنواع

324005

419

�صنع �أوراق اللعب

324006

420

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الألعاب واللعب

324099

421

325001

422

325002

423

325003

424

Manufacture of reduced-size
(“scale”) models and similar
recreational models, electrical
trains, construction sets etc.;
manufacture of puzzles and
similar articles
Manufacture of playing cards
Other activities related to
manufacture of games
and toys
Manufacture of surgical
drapes, belts and trusses
Manufacture of dental
fillings and cements
Manufacture of bone
reconstruction cements

�صنع ال�ستائر اجلراحية
والأحزمة والأربطة
�صنع الأ�سمنت امل�ستخدم
فـي طب الأ�سنان
�صنع �أنواع الأ�سمنت
امل�ستخدمة فـي �إعادة بناء العظام
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of laboratory

�صنع �أجهزة الطرد املركزي
للمختربات فقط

325004

425

�صنع �أجهزة و�أدوات ومعدات
للطب واجلراحة والطب
البيطري وطب الأ�سنان
 با�ستثناء املعدات، والعيون
الكهربائية الطبية والعالجية

325005

426

�صنع �أجهزة التعقيم

325006

427

325007

428

325008

429

�صنع �أجهزة التقطري للمختربات

325009

430

�صنع النظارات الطبية
 والعد�سات ح�سب، وال�شم�سية
الو�صفة الطبية والعد�سات
الال�صقة ونظارات الأمان

325010

431

centrifuges
Manufacture of instruments
and appliances for medicine
and surgery, veterinary
medicine, dentistry and eyes
(except electrical medical and
therapeutic equipment)
Manufacture of laboratory
sterilizers
Manufacture of prosthetic
devices and artificial teeth
Manufacture of medical,
surgical dental or veterinary
furniture (operating tables,
dentists, chairs etc.)
Manufacture of laboratory
type distilling apparatus
Manufacture of ophthalmic
goods, eyeglasses, sunglasses,
lenses ground to prescription,
contact lenses, safety goggles

�صنع الأ�سنان
والأطراف ال�صناعية
�صنع الأثاث الطبي
للم�ست�شفـيات والعيادات
الطبية والبيطرية مثل
الأ�سرة ومنا�ضد العمليات
ومقاعد طب الأ�سنان واحلالقني
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of orthopedic

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع �أجهزة تقومي الأع�ضاء
مبا فـيها العكازات الطبية

325011

432

�صنع الأحذية
والأحزمة الطبية و�أجهزة ال�سمع

325012

433

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
الأدوات وامل�ستلزمات الطبية
والتي ت�ستخدم فـي عالج الأ�سنان

325099

434

�صنع مالب�س ال�سالمة
الواقية واملقاومة للحريق

329001

435

�صنع �أحزمة ال�سالمة
للعمال والأحزمة الأخرى
للأغرا�ض املهنية

329002

436

preservers

�صنع معدات
�إنقاذ احلياة من الفلني

329003

437

Manufacture of globes

�صنع مناذج الكرة الأر�ضية

329004

438

Manufacture of personal

�صنع معدات ال�سالمة
ال�شخ�صية من اللدائن
كالقفازات و�سرتات النجاة

329005

439

�صنع القبعات ال�صلبة من اللدائن

329006

440

devices including medical
crutches
Manufacture of medical
shoes and belts, hearing aids
Other activities related to
manufacture of medical
and dental instruments and
supplies
Manufacture of fire-resistant
and protective safety clothing
Manufacture of linemen’s
safety belts and other belts
for occupational use
Manufacture of cork life

safety equipment of plastics
(e.g. athletic helmets)
Manufacture of plastics
hard hats
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of fire-fighting
protection suits

�صنع البدل الواقية
من احلريق من معادن الفلزية
�صنع �أغطية الر�أ�س املعدنية
التي ت�ستخدم من �أجل ال�سالمة
�صنع �أقنعة الغاز
�صنع �سدادات الأذن و�سدادات
ال�ضو�ضاء (مثل امل�ستعملة
فـي ال�سباحة واحلماية
)من ال�ضو�ضاء

Manufacture of metal
safety headgear
Manufacture of gas masks
Manufacture of ear and noise
plugs (e.g. for swimming and
noise protection)
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
Other activities related
to other manufacturing
n.e.c

�صنع �أ�صناف لال�ستعمال
 غاليني: ال�شخ�صي مثل
،  نافثات عطور، تدخني
 �شعور، ترام�س عازلة
 �إلخ... م�ستعارة

م رقم الن�شاط
329007

441

329008

442

329009

443

329010

444

329014

445

329099

446

331101

447

Repair and maintenance of
structural metal products

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
منتجات �أخرى غري م�صنفة
فـي مو�ضع �آخر
�إ�صالح و�صيانة
املنتجات املعدنية الإن�شائية

Repair and maintenance
of tanks, reservoirs and
containers of metal

�إ�صالح و�صيانة ال�صهاريج
واخلزانات والأوعية املعدنية

331102

448

Repair and maintenance of
steam generators

�إ�صالح و�صيانة مولدات البخار

331103

449
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Welding repair

�إ�صالح و�صيانة املعادن امللحومة

331104

450

Repair and maintenance
of hand tools and general
hardware

�إ�صالح و�صيانة العدد اليدوية
والأدوات املعدنية العامة

331105

451

Repair and maintenance of
weapons

�إ�صالح و�صيانة الأ�سلحة

331106

452

331107

453

331108

454

Repair and maintenance of
moulding boxes and moulds
(except ingot moulds)

م رقم الن�شاط

Repair and maintenance of
containers

�إ�صالح و�صيانة
علب القولبة والقوالب
)(با�ستثناء قوالب ال�سبائك
�إ�صالح و�صيانة احلاويات
)(الكونتيرنات

Other activities related to
repair of fabricated metal
products

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�إ�صالح منتجات املعادن امل�شكلة

331199

455

Repair and maintenance of
engines and turbines (except
aircraft, vehicle and
motorcycle)

�إ�صالح و�صيانة املحركات
والتوربينات (عدا حمركات
)الطائرات وال�سيارات والدراجات

331201

456

Repair and maintenance of
pumps, compressors, taps and
valves

�إ�صالح و�صيانة امل�ضخات
وال�ضواغط واحلنفـيات
وال�صمامات

331202

457

Repair and maintenance of
bearings, gears, gearing and
driving elements

�إ�صالح و�صيانة املحامل والرتو�س
و�أجهزة التع�شيق ونقل احلركة

331203

458

Repair and maintenance of
ovens, furnaces and furnace
burners

�إ�صالح و�صيانة
الأفران ومواقد الأفران

331204

459
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Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Repair and maintenance
of lifting and handling
equipment (except lifts and
escalators)

�إ�صالح و�صيانة
معدات الرفع واملناولة

331205

460

Repair and maintenance
of other general-purpose
machinery

�إ�صالح و�صيانة
الآالت املتعددة الأغرا�ض الأخرى

331208

461

Repair and maintenance
of agricultural and forestry
machinery

�إ�صالح و�صيانة
�آالت الزراعة والغابات

331209

462

Repair and maintenance
of machine tools, except
electrical welding and
soldering equipment

، �إ�صالح و�صيانة العدد الآلية
با�ستثناء معدات اللحام
الكهربائية

331210

463

Repair and maintenance of
machinery for metallurgy

�إ�صالح و�صيانة الآالت
امل�ستخدمة فـي معاجلة املعادن

331211

464

Repair and maintenance of
mining, construction, and oil
and gas field machinery

�إ�صالح و�صيانة �آالت عمليات
التعدين وا�ستغالل املحاجر
والت�شييد

331212

465

Repair and maintenance of
machinery for food, beverage
and tobacco processing

�إ�صالح و�صيانة الآالت
امل�ستخدمة فـي حت�ضري
الطعام وال�شراب والتبغ

331213

466

Repair and maintenance of
machinery for textile, apparel
and leather production

�إ�صالح و�صيانة �آالت امللبو�سات
الن�سيجية واملنتجات اجللدية

331214

467
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Repair and maintenance
of other special purpose
machinery (except ultrasonic
cleaning machines)

�إ�صالح و�صيانة الآالت
املتخ�ص�صة الغر�ض
(با�ستثناء �آالت التنظيف
)با�ستعمال املوجات فوق ال�صوتية

331215

468

Repair and maintenance of
dictating machines

�إ�صالح و�صيانة ماكينات الإمالء

331217

469

Repair and maintenance
of hand trucks and
wheelbarrows

�إ�صالح و�صيانة
ال�شاحنات اليدوية وعجالت اليد

331218

470

Repair and maintenance
of automatic bowling alley
equipment

�إ�صالح و�صيانة
معدات البولينغ الأوتوماتيكية

331219

471

Repair and maintenance of
roundabouts, swings,
shooting galleries and other
fairground amusements

�إ�صالح و�صيانة الدورانات
واملراجيح ومن�صات الرماية
وغريها من و�سائل الت�سلية
فـي املالهي

331220

472

Repair and maintenance
of office machinery and
equipment, except computers
and peripheral equipment

�إ�صالح و�صيانة الآالت املكتبية
واملحا�سبية (با�ستثناء احلوا�سيب
)واملعدات الطرفـية

331221

473

Other activities related to
repair of machinery

�أن�شطة �أخرى
خا�صة ب�إ�صالح الآالت

331299

474

Repair and maintenance of
pulse generators

�إ�صالح و�صيانة
مولدات (�إ�شارة) النب�ض

331301

475
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Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Repair and maintenance of
irradiation, electromedical
and electrotherapeutic
equipment

�إ�صالح و�صيانة معدات الإ�شعاع
واملعدات الكهربائية والإلكرتونية
امل�ستخدمة فـي الأغرا�ض الطبية

331304

476

Repair and maintenance of
measuring, testing, navigating
and control equipment

�إ�صالح و�صيانة معدات القيا�س
واالختبار واملالحة والتحكم

331305

477

Repair and maintenance of
industrial process control
equipment

�إ�صالح و�صيانة معدات
�ضبط العمليات ال�صناعية

331306

478

Repair and maintenance
of optical instruments and
photographic equipment
(except household goods)

�إ�صالح و�صيانة الأدوات الب�صرية
ومعدات الت�صوير الفوتوغرافـي

331307

479

Repair and maintenance of
plastic non current carrying
wiring devices (junction
boxes, face plates etc.)

�إ�صالح و�صيانة �أجهزة الأ�سالك
غري احلاملة للتيار الكهربائي
من اللدائن مبا فـي ذلك �صناديق
التجميع امل�صنوعة من اللدائن
ولوحات الواجهة وما �شابهها

331401

480

Repair and maintenance of
electric welding, brazing or
soldering equipment

�إ�صالح و�صيانة
معدات اللحام الكهربائية

331402

481

Repair and maintenance of
ultrasonic cleaning machines
(except laboratory and dental)

�إ�صالح و�صيانة �آالت التنظيف
با�ستعمال املوجات فوق ال�صوتية

331403

482
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Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Repair and maintenance of

�إ�صالح و�صيانة
�شاحنات البطاريات

331405

483

�إ�صالح و�صيانة �أجهزة
توزيع الكهرباء والتحكم فـيها

331406

484

�إ�صالح و�صيانة الأ�سالك
والكابالت الكهربائية
والإلكرتونية
)(با�ستثناء كابالت احلا�سب الآيل

331407

485

�إ�صالح و�صيانة البطاريات

331408

486

331409

487

331410

488

�إ�صالح و�صيانة حوايا الوقود
و�أجهزة ت�صحيح التيار
واملوا�سعات (املكثفات) وغريها
من املكونات الإلكرتونية

331411

489

�إ�صالح و�صيانة ال�سفن

331501

490

battery chargers
Repair and maintenance of
electricity distribution and
control apparatus
Repair and maintenance of
electric and electronic wires
and cables (except computer
cables)
Repair and maintenance of
accumulators
Repair and maintenance of
electric lighting equipment
Repair and maintenance of
other electrical equipment

�إ�صالح و�صيانة
معدات الإ�ضاءة الكهربائية
�إ�صالح و�صيانة
املعدات الكهربائية الأخرى

م رقم الن�شاط

Repair and maintenance of
solid-state fuel cells, power
supplies; non-electronic
electric components, such as
non-electronic capacitors,
resistors etc. (e.g. power
capacitors)
Repair and maintenance
of ships
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Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Repair and maintenance

�صيانة و �إ�صالح
وتعديل قوارب النزهة

331502

491

�إ�صالح و�صيانة قاطرات
ومعدات ال�سكك احلديدية

331503

492

�إ�صالح و�صيانة
الطائرات وحمركاتها

331504

493

�إ�صالح و�صيانة العربات
واملركبات التي جترها احليوانات

331505

494

�إ�صالح و�صيانة
عربات التخزين بالقطارات

331506

495

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�إ�صالح
معدات النقل با�ستثناء املركبات
ذات املحركات

331599

496

�إ�صالح الأقم�شة الكتانية
واملقرية و�أجولة تخزين
الأ�سمدة والكيميائيات

331901

497

of pleasure boats

م رقم الن�شاط

Repair and maintenance of
locomotives and railroad cars
(except factory rebuilding or
factory conversion)
Repair and maintenance
of aircraft (except factory
conversion, factory overhaul,
factory rebuilding)
Repair and maintenance of
animal drawn buggies and
wagons
Maintenance and minor
repair of rolling stock
Other activities related
to repair of transport
equipment, except motor
vehicles
Repair of canvas products,
tarpaulin, fertilizer and
chemical storage bags
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Name of Activity
Manufacture of intermediate
goods from metal waste and
scrap
Processing and treatment
of non-metal waste and
scrap and other articles into
secondary raw materials
Manufacture of intermediate
goods from non-metal waste
and scrap
Manufacture of ball and
roller bearings and parts
thereof (including balls,
needles, rollers, races,
retaining rings etc.)
Manufacture of articulated
link chain
Other activities related to
manufacture of bearings,
gears, gearing and driving
elements
Manufacture of liquid,
gaseous or solid fuel burners
(non-electric cooking ovens)
Manufacture of wooden
doors, windows, shutters and
their frames, whether or not
containing metal fittings, such
as hinges, locks etc.

ا�ســم الن�شــاط
رقم الن�شاط
�صنع ال�سلع الو�سيطة
 من مدخالت النفايات واخلردة383002
)الفلزية (املعدنية
جتهيز ومعاجلة النفايات
واخلردة الالفلزية
383004
(غري املعدنية) و�أ�صنافها
ال�ستخدامها كمواد �أولية
�صنع ال�سلع الو�سيطة
 من مدخالت النفايات واخلردة383005
)الالفلزية (غري املعدنية
�صنع حمامل كرات وحمامل
 دلفـينية (مبا فـي ذلك الكرات281401
والإبر واحللقات والأ�سطوانات
)املعدنية
�صنع �سال�سل و�صل
281402
(زردات) مف�صلية
�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
281499
املحامل والرتو�س وعنا�صر
�أجهزة التع�شيق ونقل احلركة

م
498
499
500

501
502
503

�صنع مواقد تعمل بالوقود
ال�سائل �أو الغازي �أو ال�صلب
)(�أفران طهي غري كهربائية

281503

504

�صنع الأبواب والنوافذ اخل�شبية
(�سواء كانت حتتوي �أو ال حتتوي
على جتهيزات معدنية مثل
)  �إلخ... املف�صالت والأقفال

162202

505
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Name of Activity
Manufacture of padlocks,
locks, cloth hangers, keys,
hinges and the like, hardware
for buildings, furniture,
vehicles etc.
Raising and breeding of cattle
and buffaloes
Production of raw cow milk
from cows or buffaloes
Other activities related to
raising of cattle and buffaloes
Raising and breeding of
horses, asses, mules or hinnies
Raising of racing
and riding horses
Other activities related
to raising of horses and
other equines
Raising of camels
and camelids
Raising of racing and
riding camels

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع الأقفال وعالقات املالب�س
وامل�شابك واملفاتيح واخلردوات
املعدنية للمباين والأثاث
 �إلخ... واملركبات

259307

1

تربية املا�شية واجلامو�س

014101

2

�إنتاج اللنب البقري اخلام
من البقر �أو اجلامو�س

014102

3

�أن�شطة �أخرى خا�صة
برتبية املا�شية واجلامو�س

014199

4

تربية اخليول واحليوانات
اخليلية الأخرى

014201

5

تربية اخليول لل�سباقات

014202

6

�أن�شطة �أخرى خا�صة برتبية
اخليول واحليوانات اخليلية
الأخرى

014299

7

تربية اجلمال
واحليوانات اجلملية

014301

8

تربية الهجن لل�سباقات

014302

9
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ج: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related to
raising of camels
and camelids

�أن�شطة �أخرى خا�صة برتبية
اجلمال واحليوانات اجلملية

014399

10

Raising and breeding
of sheep and goats

تربية ال�ض�أن واملاعز

014401

11

Production of raw sheep
or goat milk

�إنتاج لنب ال�ض�أن �أو املاعز اخلام

014402

12

014499

13

014601

14

Other activities related to
raising of sheep and goats
Raising of poultry

�أن�شطة �أخرى خا�صة
برتبية ال�ض�أن واملاعز
تربية الدواجن

م رقم الن�شاط

Production of eggs

�إنتاج البي�ض

014603

15

Other activities related
to raising of poultry

�أن�شطة �أخرى خا�صة
برتبية الدواجن

014699

16

Operation of
slaughterhouses engaged
in killing, dressing or
packing meat

ت�شغيل امل�سالخ
)(ذبح وتهيئة حلوم املوا�شي

101001

17

Killing, dressing and
packing of poultry, rabbits
and birds

ذبح وتهيئة الدواجن
والأرانب والطيور

101002

18

Hotels, motels and resort
hotels

الفنادق واملوتيالت واملنتجعات

551001

19

Treatment and coating
of metals such as plating,
polishing, engraving,
colouring etc.

معاجلة وطلي املعادن مثل
ال�صقل والتلميع واحلفر
 �إلخ... والتلوين والتنظيف

259201

20
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ج: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of heatinsulating ceramic goods
of siliceous fossil meals
Salt production by
evaporation of sea water
or other saline waters

ا�ســم الن�شــاط
م رقم الن�شاط
�صنع املنتجات اخلزفـية العازلة
239101 21
للحرارة املنتجة من ت�شكيل
امل�ساحيق
�إنتاج امللح بتبخري
مياه البحر �أو املياه املاحلة

089302

22

Crushing, purification
and refining of salt

جر�ش امللح وتنقيته وتكريره

089303

23

Other activities related
to extraction of salt

�أن�شطة �أخرى خا�صة
با�ستخراج امللح

089399

24

Support activities for
animal production

�أن�شطة الدعم للإنتاج احليواين

016200

25

Other activities related to
construction of roads
and railways

�أن�شطة �أخرى خا�صة بت�شييد
الطرق وال�سكك احلديدية

421099

26

Construction of sewer
systems and sewage
disposal plants

مقاوالت �إن�شاء �شبكات
وحمطات ال�صرف ال�صحي

422001

27

Construction of water,
electricity and telephone
networks and stations

مقاوالت �إن�شاء �شبكات
وحمطات املياه والكهرباء
والهاتف

422002

28

�صنع املياه املقطرة

201107

29

خلط مواد كيماوية
ملعاجلة مياه ال�صرف

202901

30

Manufacture of
distilled water
Mixing of sewerage
treatment chemicals
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ج: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Slaughtering and processing
of hunting animals (including
whales processed on land or
on specialized vessels)

ذبح وتهيئة حيوانات
ال�صيد (ت�شمل احليتان
املجهزة حلومها على الرب
)�أو على ظهر ال�سفن

101007

31

Cutting, shaping and
finishing of stone for use in
construction, in cemeteries
on roads, as roofing etc.

قطع وت�شكيل وجتهيز الأحجار
لال�ستخدام فـي البناء
 �إلخ... والت�شييد

239601

32

Cutting and sawing
of marble

�صنع خيوط و�أن�سجة
من اال�سب�ستو�س �سواء كانت
من�سوجة �أو حماكة

239604

33

Manufacture of marble
products including kitchens,
wash basins, ornaments,
statuttes, sclupture etc.

�صنع مواد احتكاك
من اال�سب�ستو�س �أو من مواد
معدنية �أو من غريها

239605

34

Other activities related
to cutting, shaping and
finishing of stone

�أن�شطة �أخرى خا�صة
بقطع وت�شكيل و�صقل الأحجار

239699

35

Manufacture of mineral
insulating materials: slag
wool, rock wool and similar
mineral wools; exfoliated
vermiculite, expanded clays
and similar heat-insulating,
sound-insulating or
sound-absorbing materials

�صنع مواد العزل املعدنية لل�صوت
واحلرارة من ال�صوف احلديدي
 �إلخ... �أو من ال�صوف ال�صخري

239901

36
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ج: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related to
forging, pressing, stamping
and roll-forming of metal;
powder metallurgy

�أن�شطة �أخرى خا�صة
بت�شكيل املعادن بالطرق
, والكب�س وال�سبك والدلفنة
ميتالورجيا امل�ساحيق

259199

37

Other activities related to
treatment and coating of
metals; machining

�أن�شطة �أخرى خا�صة مبعاجلة
وطلي املعادن واملعاجلة بالآالت

259299

38

101008

39

021000

40

022000

41

Prepration of hides and
pulled wool

م رقم الن�شاط

Logging

�إعداد اجللود اخلام
وال�صوف املندوف
زراعة الأحراج
و�أن�شطة احلراجة الأخرى
قطع الأخ�شاب

Manufacture of fur wearing
apparel and clothing
accessories

�صنع امللبو�سات
من الفراء الطبيعي

142001

42

Manufacture of articles of
artificial fur (excluding hats)

�صنع منتجات الفراء ال�صناعي
)(ما عدا �صنع القبعات

142002

43

Other activities related
to manufacture of articles
of fur

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع �أ�صناف الفراء

142099

44

162909

45

332001

46

Silviculture and other
forestry activities

Manufacture of wooden
blocks for the manufacture
of smoking pipes
Installation of steam
generators, nuclear reactors

�صنع القطع اخل�شبية
ل�صناعة غليون التدخني
)(غاليني تدخني
، تركيب مولدات البخار
واملفاعالت النووية
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ج: تابـــــع
Name of Activity
Installation of engines
and turbines
Installation of industrial
machinery-type pumps
Installation of ovens
and furnaces
Installation of lifting and
handling equipment
Installation of other
general-purpose machinery
Installation of agricultural
machinery

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

تركيب املحركات والتوربينات

332002

47

تركيب امل�ضخات ال�صناعية

332003

48

تركيب الأفران ومواقد الأفران

332004

49

تركيب معدات الرفع واملناولة

332005

50

تركيب الآالت املتعددة
الأغرا�ض الأخرى

332006

51

تركيب الآالت واملعدات الزراعية

332007

52

تركيب العدد الآلية

332008

53

تركيب الآالت امل�ستخدمة
فـي معاجلة املعادن

332009

54

تركيب �آالت عمليات التعدين
وا�ستغالل املحاجر والت�شييد

332010

55

تركيب �آالت حت�ضري
الطعام وال�شراب والتبغ

332011

56

Installation of machine
tools (e.g. hydraulic
presses, draw-benches)
Installation of machinery
for metallurgy
Installation of machinery
for mining and construction
Installation of machinery
for food beverage and
tobacco processing
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ج: تابـــــع
Name of Activity
Installation of machinery

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

تركيب �آالت �صنع امللبو�سات
والأحذية واملنتجات اجللدية

332012

57

تركيب الآالت املتخ�ص�صة
الغر�ض الأخرى

332013

58

تركيب �أجهزة احلا�سوب
الرئي�سية والطرفـية
و�آالت املكاتب الأخرى

332014

59

تركيب املحركات واملولدات
واملحوالت الكهربائية

332015

60

تركيب معدات االت�صاالت

332016

61

تركيب �أجهزة الأ�شعة وغريها
من املعدات الكهربائية الطبية

332017

62

تركيب معدات
�ضبط العمليات ال�صناعية

332018

63

332099

machinery and equipment

�أن�شطة �أخرى خا�صة برتكيب
الآالت واملعدات ال�صناعية

64

Ship-breaking

تفكيك وحتطيم ال�سفن

383006

65

for textile, apparel and
leather production
Installation of other special
purpose machinery
Installation of mainframes
and similar computers,
other office machinery
Installation of electric
motors, generators and
transformers
Installation of
communication equipment
Installation of irradiation
and electromedical
equipment etc.
Installation of industrial
process control equipment
Other activities related to
installation of industrial
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ج: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related to
materials recovery

�أن�شطة �أخرى
خا�صة با�سرتجاع املواد

383099

66

Manufacture of finished
or semi-finished metal
products by forging,
pressing, stamping, rollforming

�صنع منتجات معدنية تامة
، و�شبه تامة ال�صنع بالطرق
 �أو ال�سبك والدلفنة، �أو الكب�س

259101

67

Maintenance of
factory equipment

�صيانة معدات امل�صانع

331207

68

239508

69

081001

70

Manufacture of other
articles of plaster: statuary,
furniture, bas- and hautreliefs, vases, flowerpots etc.

م رقم الن�شاط

Operation of quarries

�صنع �أ�صناف من اجلب�س
مثل الأطر والرباويز املنقو�شة
والتماثيل والفازات و�أ�صناف
الزينة الأخرى
ت�شغيل املحاجر

Operation of poultry
hatcheries

ت�شغيل مفارخ الدواجن

014602

71

370001

72

Other activities related
to sewerage

التخل�ص من مياه املجاري
�أن�شطة �أخرى
خا�صة بال�صرف ال�صحي

370099

73

Other activities related to
construction
of utility projects

�أن�شطة �أخرى خا�صة بت�شييد
امل�شاريع اخلا�صة باملنافع

422099

74

Land subdivision with land
improvement (e.g. adding
of roads, utility
infrastructure etc.)

تق�سيم الأرا�ضي مع حت�سينات
الأرا�ضي (�أي �إ�ضافة طرق
) �إلخ... وبنية حتتية

429001

75

Disposal of sewage
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ج: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related to

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�أعمال
الت�شييد املتعلقة مب�شاريع
الهند�سة املدنية الأخرى

429099

76

�أعمال احلفر
وردم الأرا�ضي وت�سويتها

431201

77

تربية ال�ضفادع
فـي �أحوا�ض مياه عذبة

032204

78

032299

79

107104

80

107301

81

�صنع احللويات ال�سكرية

107302

82

)�صنع العلك (اللبان

107303

83

�صنع احلالوة الطحينية

107304

84

�صنع املعكرونة ب�أنواعها
�صنع العجائن املح�شوة
املعب�أة فـي علب �أو املجمدة

107401

85

107402

86

construction of other civil
engineering projects
Drilling, landfill, levelling
and grading of
construction sites
Farming of frogs in
freshwater filled tanks
or reservoirs
Other activities related
to freshwater aquaculture
Manufactur of biscuits
Manufacture of chocolate
and chocolate confectionery
Manufacture of
sugar confectionery
Manufacture of
chewing gum
Manufacture of
taheenya sweets
Manufacture of macroni
Manufacture of canned or
frozen pasta products

�أن�شطة �أخرى خا�صة برتبية
املائيات فـي املياه العذبة
�صنع الب�سكويت ب�أنواعه
�صنع ال�شكوالتة واحللويات
امل�صنوعة من ال�شكوالتة

-117-
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امللحــــق الثـانـــي
الر�ســــــوم املاليـــــــة
لإ�صــدار وجتديــد الت�صريــح البيئـي

م

نــوع الت�صريـــح البيئـــي

الر�سـم املالـي
لإ�صدار وجتديد الت�صريح البيئي
( بالريال العماين )

1

�أن�شطــة الفئــة ( �أ )

()1500
�ألف وخم�سمائة

�أن�شطــة الفئــة ( ب )
 داخــل املناطــق ال�صناعيــة التابعـة للم�ؤ�س�سةالعامـ ــة للمناطـ ـ ــق ال�صناعي ـ ــة �أو املناط ـ ـ ــق
2
احلــرة �أو املوانــئ ال�صناعيــة املعتمــدة .
 خارج املناطق ال�صناعية التابعة للم�ؤ�س�سةالعامة للمناطق ال�صناعية �أو املناطــق
احلرة �أو املوانئ ال�صناعية املعتمدة .

()375
ثالثمائة وخم�سة و�سبعون
()750
�سبعمائة وخم�سون

�أن�شطــة الفئــة ( ج )
3

 ال تتطلب �إجراء درا�سة بيئية . -تتطلب تقدمي درا�سة بيئية .
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()150
مائة وخم�سون
()600
�ستمائة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1195

امللحــــق الثـالـــث
الغرامــــات املاليــــــة
علـى عـدم جتديـد الت�صاريــح البيئيــة

م

�أ

فئـة الت�صريـح البيئـي

قيمـة الغرامـة
( بالريال العماين )

�أن�شطــة الفئــة ( أ� )

()150
مائة وخم�سون
عن كل �شهر � ،أو جزء منه

�أن�شطــة الفئــة ( ب )

()75
خم�سة و�سبعون
عن كل �شهر � ،أو جزء منه

�أن�شطــة الفئــة ( ج )

()50
خم�سـ ــون
عن كل �شهر � ،أو جزء منه
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امللحـق الـرابع
الغرامـات الإداريـة
بح�سـب نـوع املخالفـة البيئيـة

م

قيمة املخالفة (بالريال العماين)

نوع املخالفة

فئة (ب)

فئة (ج)

فئة (�أ)

()5000
البدء ب�إقامة م�صدر
1
�أو منطقة عمل بدون ت�صريح بيئي خم�سة �آالف

()500
خم�سمائة

()200
مائتان

2

البدء فـي الت�شغيل التجريبي
دون �إخطار الوزارة كتابيا

()5000
خم�سة �آالف

()500
خم�سمائة

()200
مائتان

3

العمل بت�صريح بيئي منته

()1000
�ألف

()300
ثالثمائة

()50
خم�سون

4

القيام ب�أن�شطة �إ�ضافـية �أخرى
�أو التو�سع فـي الن�شاط دون
احل�صول على موافقة الوزارة

()1000
�ألف

()300
ثالثمائة

()50
خم�سون

5

الإدالء ببيانات م�ضللة
فـي �أثناء تقدمي طلب احل�صول
على الت�صريح البيئي

()500
خم�سمائة

()300
ثالثمائة

()50
خم�سون

6

عدم �إبراز الت�صريح البيئي
فـي موقع العمل

()300
ثالثمائة

()100
مائة

()20
ع�شرون

7

عدم االلتزام باال�شرتاطات
البيئية املرفقة بالت�صريح البيئي

()1000
�ألف

()400
�أربعمائة

()50
خم�سون
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