
 

 أسم النشاط المتداول كود النشاط

أقل 

مس

 احة

اكبر 

مس

 احة

 رقم االيزيك أسم النشاط

 150 24 خياطة مالبس رجالية 141040001

تفصيل وخياطة وحياكة المالبس الرجالية 

العربية )محالت تفصيل وخياطة المالبس 

 (الرجالية

141040 

 150 24 حياكة مالبس 141040002

تفصيل وخياطة وحياكة المالبس الرجالية 

العربية )محالت تفصيل وخياطة المالبس 

 (الرجالية

141040 

141040003 
حياكة مالبس وتركيب اذرة 

 وعراوي
24 150 

تفصيل وخياطة وحياكة المالبس الرجالية 

العربية )محالت تفصيل وخياطة المالبس 

 (الرجالية

141040 

كةأعمال خياطة وحيا 141040004  24 150 

تفصيل وخياطة وحياكة المالبس الرجالية 

العربية )محالت تفصيل وخياطة المالبس 

 (الرجالية

141040 

 150 24 تفصيل وخياطة العقل العربية 141040005

تفصيل وخياطة وحياكة المالبس الرجالية 

العربية )محالت تفصيل وخياطة المالبس 

 (الرجالية

141040 

141040006 
خياطة وحياكة المشالح 

 العربية يدويا  
24 150 

تفصيل وخياطة وحياكة المالبس الرجالية 

العربية )محالت تفصيل وخياطة المالبس 

 (الرجالية

141040 

 150 24 خياطة الفروات 141040007

تفصيل وخياطة وحياكة المالبس الرجالية 

العربية )محالت تفصيل وخياطة المالبس 

 (الرجالية

141040 

 150 24 معمل خياطة 141060001

تفصيل وخياطة المالبس النسائية )محالت 

تفصيل المالبس النسائية مثل المشاغل 

 (النسائية

141060 

141060002 
مشغل خياطة نسائي يعمل به 

 نساء
24 150 

تفصيل وخياطة المالبس النسائية )محالت 

تفصيل المالبس النسائية مثل المشاغل 

 (النسائية

141060 

 150 24 أعمال خياطة 141060004

تفصيل وخياطة المالبس النسائية )محالت 

تفصيل المالبس النسائية مثل المشاغل 

 (النسائية

141060 

 150 24 معمل خياطة مالبس 141060005

تفصيل وخياطة المالبس النسائية )محالت 

تفصيل المالبس النسائية مثل المشاغل 

 (النسائية

141060 



141070001 
يل وخياطة المالبس تفص

 الرياضية
 141070 تفصيل وخياطة المالبس الرياضية 150 24

331212003 
صيانة المطابع اآللية 

 وااللكترونية الحديثة
 331212 إصالح وصيانة آالت تصوير المستندات 150 100

410021001 
إنشاء الفنادق وإنشاء 

 األسواق
24 150 

االنشاءات العامة للمباني غير السكنية )مثل 

 (المدارس والمستشفيات والفنادق ....الخ
410021 

 410030 إنشاءات المباني الجاهزة في المواقع 930 24 مقاوالت مباني جاهزة 410030001

 410040 ترميمات المباني السكنية والغير سكنية 930 24 شركة مقاوالت عامة 410040001

410040002 
مقاوالت وانشاء وصيانة 

 المباني
 410040 ترميمات المباني السكنية والغير سكنية 930 24

 410040 ترميمات المباني السكنية والغير سكنية 930 24 مؤسسة مقاوالت عامة 410040003

410040004 
تركيب وصيانة مسابح 

 الفايبروجالس
 812903 تنظيف وصيانة برك السباحة 930 24

410040005 
تصميم وبيع وتركيب نوافير 

 واشكال جمالية
 813020 أنشطة خدمات تصميم المناظر الطبيعية 930 24

422060001 
إنشاء وصيانة محطات 

 الطاقة الكهربائية
24 930 

انشاء واقامة واصالح محطات الطاقة 

 الكهربائية والمحوالت
422060 

 930 24 انشاء وصيانة ابراج احادية 422070001
إنشاء واقامة واصالح محطات وابراج 

 االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار
422070 

 930 24 انشاء وصيانة ابراج شبكية 422070002
إنشاء واقامة واصالح محطات وابراج 

 االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار
422070 

 930 24 انشاء وصيانة الهوائيات 422070003
إنشاء واقامة واصالح محطات وابراج 

 االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار
422070 

422090001 

اقامة منشآت فرز وتدوير 

واعادة استخدام النفايات 

البلدية الصلبة وفق الضوابط 

 . البيئية

 422090 أنشطة أخرى النشاء مشاريع المرافق 930 24

422090002 
إنشاء وصيانة مصانع 

كيماويات واألسمنتالبترو  
 422090 أنشطة أخرى النشاء مشاريع المرافق 930 24

 429030 (إنشاء المواني والمراسي السياحية )المارينا 930 24 مقاوالت انشاء المراسي 429030001

431101001 
مقاوالت جمع ونقل ومعالجة 

 انقاض الهدم والبناء والحفر
 431101 هدم وازالة المباني وغيرها 930 24

 431210 اعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية 930 24 مقاوالت أعمال الحفر 431210001



431230001 
مقاوالت تنفيذ خدمات ردم 

 وازالة المستنقعات
 431230 سحب المياه الجوفية وتجفيف المواقع 930 24

431230002 
مقاوالت تنفيذ خدمات شفط 

 مياه االمطار والسيول
 431230 سحب المياه الجوفية وتجفيف المواقع 930 24

432111001 
تركيب وصيانة كهرباء 

 منزلية
 432111 تمديد االسالك الكهربائية 930 24

 432111 تمديد االسالك الكهربائية 930 24 مقاوالت االعمال الكهربائية 432111002

432111003 
مقاوالت االعمال االلكترونية 

يةوالكهربائية والميكانيك  
 432111 تمديد االسالك الكهربائية 930 24

432132001 

مقاوالت صيانة وتركيب 

أجهزة السالمة واالنذار 

 المبكر والحريق

24 930 
تركيب وصيانة أجهزة ومعدات اإلنذار من 

 الحريق
432132 

432132002 

مقاوالت تركيب وتشغيل 

وصيانة أجهزة إطفاء 

 الحريق

24 930 
تركيب وصيانة أجهزة ومعدات اإلنذار من 

 الحريق
432132 

432132004 
تركيب وتشغيل وصيانة 

 اجهزة االنذار
24 930 

تركيب وصيانة أجهزة ومعدات اإلنذار من 

 الحريق
432132 

432132006 
اعمال تركيب وصيانة أجهزة 

 االمن والسالمة
24 930 

تركيب وصيانة أجهزة ومعدات اإلنذار من 

 الحريق
432132 

432230001 
تركيب وصيانة سباكة 

 منزلية
 432230 تركيب االدوات الصحية وصيانتها واصالحها 930 24

432230002 
تركيب وصيانة خالطات 

 الحمامات والمغاسل
 432230 تركيب االدوات الصحية وصيانتها واصالحها 930 24

432240001 
صيانة وتشغيل انظمة 

 التكييف
24 930 

التبريد وتكييف الهواء تركيب انظمة 

 وصيانتها واصالحها
432240 

432240002 

اعمال تركيب وصيانة 

التكييف المركزي واالعمال 

 الكهروميكانيكية

24 930 
تركيب انظمة التبريد وتكييف الهواء 

 وصيانتها واصالحها
432240 

432910001 
بيع المصاعد الكهربائية 

 وصيانتها
24 930 

تركيب وإصالح وصيانة المصاعد والساللم 

 المتحركة والسيور الناقلة و االرضية
432910 

 930 24 بيع وتركيب وصيانة مصاعد 432910002
تركيب وإصالح وصيانة المصاعد والساللم 

 المتحركة والسيور الناقلة و االرضية
432910 

432920001 
تركيب وصيانة وبيع االبواب 

 االوتوماتيكية
24 930 

تركيب وإصالح وصيانة االبواب 

 االوتوماتيكية
432920 



432950001 
تركيب صيانة عازل مائي 

 وحراري
24 930 

تركيب وإصالح وصيانة انظمة عازل الحرارة 

 والصوت والذبذبات
432950 

432950002 
تركيب عزل حراري لزجاج 

 المباني
24 930 

تركيب وإصالح وصيانة انظمة عازل الحرارة 

والذبذبات والصوت  
432950 

432950003 
بيع وتركيب عزل حراري 

 لزجاج المنازل
24 930 

تركيب وإصالح وصيانة انظمة عازل الحرارة 

 والصوت والذبذبات
432950 

433021003 

تركيب األبواب والشبابيك 

والشرشوب)إطارات 

 (االبواب، واالريزينا

24 930 

تركيب االبواب والشبابيك والشرشوب 

)إطارات االبواب( والدربزينات والساللم 

 والمطابخ الخشبية

433021 

 930 24 تركيب أسقف مستعارة 433030001
تركيب االسقف الداخلية والحواجز وتلبيس 

 الجدران باالخشاب
433030 

 433041 تركيب السيراميك والكاشي 930 24 تركيب بالط وسيراميك 433041001

433051001 
تغطية األبواب بخشب 

 الباركيه
 433051 تغطية االرضيات خشب الباركيه 930 24

 930 24 أعمال دهانات 433072001
اعمال الدهانات والطالء للمباني الداخلية 

 والخارجية
433072 

 433093 تركيب األثاث 930 24 فك وتركيب االثاث 433093001

 433093 تركيب األثاث 930 24 تركيب ستائر 433093002

452022001 
نسخ مفاتيح سيارات 

 وبرمجتها بالحاسب االلي
 452014 إصالح الكترونيات السيارات 150 24

452022002 
صيانة وإصالح مسجالت 

 سيارات
 452014 إصالح الكترونيات السيارات 150 24

452022003 
صيانة وتركيب شاشات 

 السيارات
 452014 إصالح الكترونيات السيارات 150 24

 452063 إصالح مقاعد السيارات 150 24 تنجيد السيارات 452063001

 452065 إصالح محاور وفرامل السيارات 150 24 اصالح فرامل 452065001

 452070 اصالح وتركيب زجاج السيارات 150 24 بيع واصالح زجاج السيارات 452070001

 452070 اصالح وتركيب زجاج السيارات 150 24 زجاج سيارات 452070002

452081001 
خدمات وبيع اطارات 

 السيارات
24 150 

صيانة واصالح وتبديل اطارات السيارات 

 (الخفيفة )البنشر
452081 

 150 24 اصالح الجنوط 452081002
صيانة واصالح وتبديل اطارات السيارات 

 (الخفيفة )البنشر
452081 

452081003 
إصالح اطارات السيارات 

 الخفيفة
24 150 

صيانة واصالح وتبديل اطارات السيارات 

 (الخفيفة )البنشر
452081 



 150 24 بيع مسجالت سيارات 453011004
البيع بالجملة والتجزئة لقطع الغيار الجديده 

 (للسيارات وتوابعها )وتشمل زينة السيارات
453011 

 150 24 بيع فالتر هواء 453011005
البيع بالجملة والتجزئة لقطع الغيار الجديده 

 (للسيارات وتوابعها )وتشمل زينة السيارات
453011 

 150 24 بيع دهانات سيارات 453011006
البيع بالجملة والتجزئة لقطع الغيار الجديده 

 (للسيارات وتوابعها )وتشمل زينة السيارات
453011 

ات تلميع سياراتبيع ادو 453011007  24 150 
البيع بالجملة والتجزئة لقطع الغيار الجديده 

 (للسيارات وتوابعها )وتشمل زينة السيارات
453011 

453011008 
بيع مستلزمات سمكرة 

 سيارات
24 150 

البيع بالجملة والتجزئة لقطع الغيار الجديده 

 (للسيارات وتوابعها )وتشمل زينة السيارات
453011 

 150 24 بيع شكمانات 453011009
البيع بالجملة والتجزئة لقطع الغيار الجديده 

 (للسيارات وتوابعها )وتشمل زينة السيارات
453011 

 150 24 بيع قطع غيار سيارات 453011010
البيع بالجملة والتجزئة لقطع الغيار الجديده 

 (للسيارات وتوابعها )وتشمل زينة السيارات
453011 

453011015 
بيع وتركيب عزل حراري 

 لزجاج السيارات
24 150 

البيع بالجملة والتجزئة لقطع الغيار الجديده 

 (للسيارات وتوابعها )وتشمل زينة السيارات
453011 

453012002 
بيع اطارات بالجملة 

 والتجزئة
24 150 

البيع بالجملة والتجزئة الطارات السيارات 

 وتوابعها
453020 

 150 24 بيع اطارات سيارات 453012003
البيع بالجملة والتجزئة الطارات السيارات 

 وتوابعها
453020 

 150 24 بيع بطاريات سيارات 453030001
البيع بالجملة والتجزئة لبطاريات المركبات 

 والشمعات وتوابعها
453031 

454020001 
بيع قطع غيار الدراجات 

 النارية
24 150 

البيع لقطع غيار الدراجات النارية بالجملة 

والتجزئة ، يشمل ) البيع بالعمولة ووكاالت 

 ( تنفيذ الطلبات عن طريق البريد

454020 

 461022 التجارة عن طريق االنترنت 930 24 مكتب التسويق االلكتروني 461022001

461030001 
استيراد وتجارة جملة 

 للسيارات
 461032 أنشطة االستيراد 930 24

461030002 
استيراد وتوزيع برامج 

 الحاسب االلي
 461032 أنشطة االستيراد 930 24

461030003 
مكتب استيراد وتصدير 

 وتعهدات تجارية
 461033 أنشطة التصدير واالستيراد 930 24

461030004 
مكاتب االستيراد والتجارة 

 العامة
 461032 أنشطة االستيراد 930 24



461030005 
استيراد وتجارة االواني 

 المنزلية
 461033 أنشطة التصدير واالستيراد 930 24

461030006 
مكتب استيراد وتسويق 

 المواشي
 461032 أنشطة االستيراد 930 24

461030007 

استيراد وتجارة الجملة في 

العدد ولوازم الورش 

 والمعدات

 461033 أنشطة التصدير واالستيراد 150 24

461030008 
تصدير وتعهدات تجارية 

 والتسويق نيابة عن الغير
 461031 أنشطة التصدير 930 24

461030009 
استيراد وتصدير أعالف 

 الطيور والحيوانات االليفة
 461033 أنشطة التصدير واالستيراد 930 24

 463013 البيع بالجملة للتمور 150 24 بيع تمور 463013001

 463013 البيع بالجملة للتمور 150 24 تسويق تمور مصنعة 463013002

 463055 البيع بالجملة للعسل 150 24 بيع عسل 463055001

464121001 
البيع بالجملة لألقمشة 

 الرجالية
 464121 البيع بالجملة لألقمشة الرجالية 150 24

464122001 
البيع بالجملة لألقمشة 

 النسائية
 464122 البيع بالجملة لألقمشة النسائية 150 24

464130001 
بيع مفروشات )بطانيات ، 

 بياضات وشراشف( بالجملة
50 150 

البيع بالجملة للبطاطين والبياضات الجاهزة 

 والشراشف
464130 

464140001 
بيع لوازم وادوات الخياطين 

 بالجملة
 464140 البيع بالجملة لمستلزمات الخياطة 150 24

464140002 
بيع مستلزمات الخياطة 

 بالجملة
 464140 البيع بالجملة لمستلزمات الخياطة 150 24

464151001 
بيع مالبس جاهزة رجالي 

 جملة
 464151 البيع بالجملة للمالبس الرجالية 150 24

 464152 البيع بالجملة للمالبس النسائية 150 24 بيع عبايات وطرح 464152001

 464152 البيع بالجملة للمالبس النسائية 150 24 بيع مالبس جاهزة حريمي 464152002

464153001 
بيع مالبس أطفال جاهزة 

 بالجملة
 464153 البيع بالجملة لمالبس االطفال 150 24

464155001 
بيع مالبس رياضية جاهزة 

 بالجملة
 464155 البيع بالجملة للمالبس الرياضية 150 24



464160001 
بيع مستلزمات رجالية 

 بالجملة
24 150 

البيع بالجملة الكسسوارات المالبس مثل 

القفازات، اربطة العنق، حماالت البنطال 

 وكذلك السبح

464161 

464160002 
بيع اكسسوارات نسائية 

 بالجملة
24 150 

البيع بالجملة الكسسوارات المالبس مثل 

القفازات، اربطة العنق، حماالت البنطال 

 وكذلك السبح

464161 

 150 24 بيع اكسسوارات 464160003

البيع بالجملة الكسسوارات المالبس مثل 

القفازات، اربطة العنق، حماالت البنطال 

 وكذلك السبح

464161 

 464912 البيع بالجملة لألثاث المنزلي والموبيليا 150 24 بيع اثاث منزلي بالجملة 464910001

464930001 
البيع بالجملة للنجف 

 والكريستال
 464931 البيع بالجملة للنجف وأصناف اإلضاءة 150 24

 150 24 بيع اواني منزلية بالجملة 464940001
البيع بالجملة لالواني المنزلية وملحقات 

 الموائد
464940 

 464981 البيع بالجملة للساعات 150 24 البيع بالجملة للساعات 464981001

 150 24 بيع رفوف 464991001
البيع بالجملة للمنتجات الخشبية والفلينية 

 والبالستيكية
464991 

 150 24 بيع ادوات نظافة 464991002
البيع بالجملة للمنتجات الخشبية والفلينية 

 والبالستيكية
464991 

464991004 
خردوات ومستلزمات منزلية 

 بالستيكية
24 150 

البيع بالجملة للمنتجات الخشبية والفلينية 

 والبالستيكية
464991 

 150 24 بيع دراجات هوائية بالجملة 464992001
البيع بالجملة للدراجات الهوائية وقطع الغيار 

 واالكسسوارات
464992 

464994001 
بيع أدوات موسيقية وسمعية 

 بالجملة
 464994 البيع بالجملة لآلالت الموسيقية 150 24

 464995 البيع بالجملة أللعاب األطفال 150 24 بيع العاب اطفال بالجملة 464995001

464996001 
البيع بالجملة لأللعاب 

 . االلكترونية
 464996 . البيع بالجملة لأللعاب االلكترونية 150 24

 464997 البيع بالجملة للسلع واالدوات الرياضية 150 24 بيع أجهزة رياضية بالجملة 464997001

 464998 البيع بالجملة للسجاد والموكيت 150 24 بيع سجاد 464998001

465101001 
بيع حاسبات آلية ولوازمها 

 بالجملة
24 150 

البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها ، 

 (يشمل )بيع الطابعات وأحبارها
465101 

465201001 
بيع قطع غيار أجهزة 

 الكترونية
24 150 

البيع بالجملة لقطع غيار المعدات واالجزاء 

االلكترونية الخاصة باالتصاالت وتشمل 
465201 



االنابيب االلكترونية والدوائر الكهربائية 

 المدمجة والمطبوعة

465201002 
 قطع غيار أجهزة حاسب آلي

. 
24 150 

االجزاء البيع بالجملة لقطع غيار المعدات و

االلكترونية الخاصة باالتصاالت وتشمل 

االنابيب االلكترونية والدوائر الكهربائية 

 المدمجة والمطبوعة

465201 

 150 24 بيع اجهزة اتصاالت بالجملة 465203001
البيع بالجملة ألجهزة الهواتف ومعدات 

 االتصال
465203 

 150 24 بيع مستلزمات المناحل 465303001
البيع بالجملة آلالت ومعدات المناحل وجمع 

 العسل
465303 

 150 24 بيع وصيانة لوازم النحل 465303002
البيع بالجملة آلالت ومعدات المناحل وجمع 

 العسل
465303 

 150 24 بيع مستلزمات النحل 465303003
البيع بالجملة آلالت ومعدات المناحل وجمع 

 العسل
465303 

465303004 
بيع لوازم ومستلزمات النحل 

 والمناحل بالجملة
24 150 

البيع بالجملة آلالت ومعدات المناحل وجمع 

 العسل
465303 

 150 24 بيع معدات مكتبية بالجملة 465910001
البيع بالجملة للمعدات واآلالت المكتبية ماعدا 

 الحواسيب ومستلزماتها
465910 

بيالبيع بالجملة لالثاث المكت 465920001  465920 البيع بالجملة لالثاث المكتبي 150 24 

 465920 البيع بالجملة لالثاث المكتبي 150 24 تأثيث مكاتب 465920002

465920003 
بيع خزائن حديدية ومكتبية 

 بالجملة
 465920 البيع بالجملة لالثاث المكتبي 150 24

465940001 
بيع مواد كهربائية وانارة 

 بالجملة
24 150 

البيع بالجملة لألسالك والمفاتيح الكهربائية 

 ومعدات التوصيل االخرى المستخدمة
465940 

465950001 
بيع معدات ومولدات 

 كهربائية
24 150 

البيع بالجملة للمولدات والمحوالت الكهربائية 

 االخرى
465950 

465994001 
بيع معدات وأدوات ومواد 

 التغليف بالجملة
 465994 البيع بالجملة لمعدات وأدوات التغليف 150 24

 150 24 بيع مواد عازلة بالجملة 466352001
البيع بالجملة للمواد العازلة ومواد الحشو 

 والتركيب
466352 

466352002 
بيع عزل حراري لزجاج 

 المنازل وغبره بالجملة
24 150 

البيع بالجملة للمواد العازلة ومواد الحشو 

 والتركيب
466352 

466382001 
بيع مستلزمات عدد ومطارق 

 وغيرها بالجملة
24 150 

البيع بالجملة للعدد واالدوات اليدوية مثل 

 المفك والمنشار والمطارق وغيرها
466382 



466930001 
بيع مواد ومستلزمات 

 النظافة بالجملة
 466930 البيع بالجملة للصابون والمنظفات 150 24

469010001 
البيع بالجملة لماكينات 

 الخياطة
 469010 البيع بالجملة لماكينات الخياطة 150 24

469040001 
بيع تحف وهدايا جملة 

 بالجملة
 469040 البيع بالجملة للهدايا والكماليات 150 24

469040002 
بيع تحف وورود مجففة 

 وتغليف هدايا بالجملة
 469040 البيع بالجملة للهدايا والكماليات 150 24

474110001 
بيع حاسبات آلية ولوازمها 

 بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها ، يشمل 

 ()الطابعات وأحبارها
474110 

474110002 
بيع قطع غيار اجهزة حاسب 

 الي شخصية بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها ، يشمل 

 ()الطابعات وأحبارها
474110 

 474130 البيع بالتجزئة ألجهزة الهواتف النقالة 150 24 بيع أجهزة جوال بالتجزئة 474130001

474130002 
بيع وصيانة اجهزة 

 االتصاالت
 474130 البيع بالتجزئة ألجهزة الهواتف النقالة 150 24

474130003 
بيع مستلزمات )إكسسوارات 

 . ( الهواتف المحمولة
 474130 البيع بالتجزئة ألجهزة الهواتف النقالة 150 24

 150 24 بيع أقمشة رجالية بالتجزئة 475110001
البيع بالتجزئة للمنسوجات واالقمشة 

 (بأنواعها) الملبوسة
475110 

 150 24 بيع أقمشة نسائية بالتجزئة 475110002
البيع بالتجزئة للمنسوجات واالقمشة 

 (بأنواعها) الملبوسة
475110 

 150 24 بيع أقمشة وستائر 475120001
البيع بالتجزئة للمنسوجات واالقمشة 

 بأنواعها) غيرالملبوسات( مثل الستائر
475120 

475140001 
بيع لوازم وادوات خياطة 

 وكلف بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة لمستلزمات الخياطة والحياكة 

 ()الكلف
475140 

جزئةبيع لوازم الستائر بالت 475140002  24 150 
البيع بالتجزئة لمستلزمات الخياطة والحياكة 

 ()الكلف
475140 

 475150 البيع بالتجزئة للخيام 150 50 بيع خيام وشرع 475150001

475160001 
بيع مفروشات )بطانيات ، 

 بياضات وشراشف( بالتجزئة
50 150 

البيع بالتجزئة للبطانيات والشراشف 

 والبياضات والمفارش
475160 

 150 24 بيع عدد يدوية بالتجزئة 475210001
البيع بالتجزئة للخرداوات المعدنية وعدد 

 وادوات النجارة والحدادة
475210 

 150 24 بيع مسامير وخالفه بالتجزئة 475210002
البيع بالتجزئة للخرداوات المعدنية وعدد 

 وادوات النجارة والحدادة
475210 



475210003 
بيع الغراء الجاف ومشتقاته 

 بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة للخرداوات المعدنية وعدد 

 وادوات النجارة والحدادة
475210 

 150 24 بيع غراء جاف بالتجزئة 475210004
البيع بالتجزئة للخرداوات المعدنية وعدد 

 وادوات النجارة والحدادة
475210 

ةبيع أدوات نجارة بالتجزئ 475210005  24 150 
البيع بالتجزئة للخرداوات المعدنية وعدد 

 وادوات النجارة والحدادة
475210 

475210006 
معرض اكسسوارات حدادة 

 بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة للخرداوات المعدنية وعدد 

 وادوات النجارة والحدادة
475210 

 475220 البيع بالتجزئة اللواح الزجاج 150 24 بيع زجاج مباني بالتجزئة 475220002

 475220 البيع بالتجزئة اللواح الزجاج 150 24 بيع مرايا وبراويز بالتجزئة 475220003

 150 24 بيع لوازم الحمام بالتجزئة 475240001

البيع بالتجزئة لألدوات الصحية وتمديداتها 

مثل)المغاسل،الكراسي،المغاطس،...الخ( 

ناوأجهزة حمامات السو  

475240 

 150 24 بيع مغاسل بالتجزئة 475240002

البيع بالتجزئة لألدوات الصحية وتمديداتها 

مثل)المغاسل،الكراسي،المغاطس،...الخ( 

 وأجهزة حمامات السونا

475240 

 150 24 بيع أدوات صحية بالتجزئة 475240003

البيع بالتجزئة لألدوات الصحية وتمديداتها 

مثل)المغاسل،الكراسي،المغاطس،...الخ( 

 وأجهزة حمامات السونا

475240 

475250001 
بيع مواد كهربائية وإنارة 

 بالتجزئة
 475250 البيع بالتجزئة لألدوات الكهربائية وتمديداتها 150 24

475283001 
بيع سيراميك ورخام وبالط 

 بالتجزئة
50 150 

البيع بالتجزئة للرخام والحجر الطبيعي 

 واالصطناعي والسيراميك والبورسالن
475283 

475310001 
بيع السجاد والموكيت 

 بالتجزئة
 475310 البيع بالتجزئة للسجاد والبسط 150 50

475910001 
البيع بالتجزئة لألثاث 

 المنزلي
 475910 البيع بالتجزئة لألثاث المنزلي 150 50

 475910 البيع بالتجزئة لألثاث المنزلي 150 50 بيع مراتب بالتجزئة 475910002

 475910 البيع بالتجزئة لألثاث المنزلي 150 50 بيع مراتب اسفنج بالتجزئة 475910003

 475910 البيع بالتجزئة لألثاث المنزلي 150 50 بيع مجالس عربية بالتجزئة 475910005

 475910 البيع بالتجزئة لألثاث المنزلي 150 50 بيع خزائن حديدية بالتجزئة 475910006

475910007 
بيع غرف نوم أطفال 

 بالتجزئة
 475910 البيع بالتجزئة لألثاث المنزلي 150 50



475920001 
بيع أجهزة تبريد وتكييف 

 منزلية بالتجزئة
 475922 البيع بالتجزئة لألجهزة المنزلية 150 24

 150 24 بيع أدوات منزلية بالتجزئة 475930001

البيع بالتجزئة لالدوات المنزلية والمشغوالت 

اليدويةالمتنوعة )أدوات القطع،والخزفيات، 

 (واألواني الزجاجيه والفخارية..الخ

475930 

475940001 
بيع مواد كهربائية واضاءة 

 بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة للثريات والنجف والسلع 

 المستخدمة في اإلضاءة ومستلزماتها
475940 

475940002 
بيع كريستال ) نجف ( 

 بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة للثريات والنجف والسلع 

 المستخدمة في اإلضاءة ومستلزماتها
475940 

475950001 
بيع أدوات موسيقية وسمعية 

 بالتجزئة
 475950 البيع بالتجزئة لآلالت الموسيقية 150 24

 150 24 بيع العاب اطفال بالتجزئة 476410001
بيع األلعاب واللّعب بالتجزئة في المتاجر 

 المتخصصة
476410 

477112001 
البيع بالتجزئة للمالبس 

 الجاهزة النسائية
 477112 البيع بالتجزئة للمالبس الجاهزة النسائية 150 24

 477112 البيع بالتجزئة للمالبس الجاهزة النسائية 150 24 بيع مالبس نسائية بالتجزئة 477112002

477112003 
بيع عبايات وطرح نسائية 

 بالتجزئة
 477112 البيع بالتجزئة للمالبس الجاهزة النسائية 150 24

477112004 
بيع مالبس نسائية بالتجزئة 

 ()يعمل به نساء
 477112 البيع بالتجزئة للمالبس الجاهزة النسائية 150 24

 477112 البيع بالتجزئة للمالبس الجاهزة النسائية 150 24 بيع فساتين نسائية بالتجزئة 477112005

 477112 البيع بالتجزئة للمالبس الجاهزة النسائية 150 24 بيع جالبيات نسائية بالتجزئة 477112006

477114001 
بيع المالبس الجاهزة 

 واالحذية بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة للمالبس الجاهزة للمحالت 

 المشتركة
477114 

477114002 
بيع اقمشة ومالبس واحذية 

 طبية بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة للمالبس الجاهزة للمحالت 

 المشتركة
477114 

 150 24 بيع جوارب بالتجزئة 477130001

البيع بالتجزئة للكماليات ولإلكسسوارات 

المالبس مثل القفازات واربطة العنق 

والحماالت والسبح وغيرها من الكماليات 

 األخرى

477130 

 150 24 بيع كماليات مالبس بالتجزئة 477130002

البيع بالتجزئة للكماليات ولإلكسسوارات 

المالبس مثل القفازات واربطة العنق 

وغيرها من الكماليات  والحماالت والسبح

 األخرى

477130 



477130004 
بيع سبح وخواتم وعصي 

 بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة للكماليات ولإلكسسوارات 

المالبس مثل القفازات واربطة العنق 

والحماالت والسبح وغيرها من الكماليات 

 األخرى

477130 

 477140 البيع بالتجزئة لألحذية 150 24 البيع بالتجزئة لألحذية 477140001

 477140 البيع بالتجزئة لألحذية 150 24 بيع احذية رجال بالتجزئة 477140002

 477140 البيع بالتجزئة لألحذية 150 24 بيع احذية نساء بالتجزئة 477140003

 477140 البيع بالتجزئة لألحذية 150 24 بيع احذية اطفال بالتجزئة 477140004

477230001 
بيع عطورات وأدوات تجميل 

 بالتجزئة
16 150 

البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل 

 وصابون الزينة والبخور
477230 

477230002 
بيع عطورات شرقية وعود 

 بالتجزئة
16 150 

البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل 

 وصابون الزينة والبخور
477230 

477230004 
زمات العناية بيع مستل

 بالشعر والبشرة بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل 

 وصابون الزينة والبخور
477230 

477312001 
بيع أجهزة تعمل بالطاقة 

 الشمسية بالتجزئة
 477312 بيع أجهزة ومعدات الطاقة الشمسية 150 24

477312002 
بيع سخانات شمسية 

 بالتجزئة
 477312 بيع أجهزة ومعدات الطاقة الشمسية 150 24

 477315 بيع معدات ضخ المياه 150 24 بيع مضخات مياه بالتجزئة 477315001

 477317 بيع ماكينات الخياطة 150 24 بيع مكائن خياطة بالتجزئة 477317001

477352001 
بيع زهور ونباتات طبيعية 

 بالتجزئة
 477352 البيع بالتجزئة للزهور والورود 150 24

 150 24 بيع نحاسيات بالتجزئة 477361001
البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا
477361 

477361002 
مشغوالت وزخارف حديدية 

 ونحاسية بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا
477361 

 150 24 بيع منتجات فخارية بالتجزئة 477361003
البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا
477361 

 150 24 مشغوالت يدوية بالتجزئة 477361004
البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا
477361 

477361005 
بيع الدروع التذكارية 

 والميدليات بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا
477361 

 150 24 بيع فضيات بالتجزئة 477361006
البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا
477361 



 150 24 بيع فضة 477361007
البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا
477361 

477361008 
بيع الخناجر والجنابي 

 بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا
477361 

 150 24 بيع هدايا بالتجزئة 477361009
 البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية

 والتحف والهدايا
477361 

477361010 
بيع سالت تقديم الحلوي 

 والهدايا بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا
477361 

 150 24 بيع خردوات بالتجزئة 477361011
البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا
477361 

 150 24 بيع منتجات يدوية 477361012
البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا
477361 

477361013 
بيع أدوات وطنية وشعبية 

 بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا
477361 

477361014 
مشغوالت يدوية بالتجزئة 

نساء )يعمل به ) 
24 150 

البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا
477361 

477361015 
تجارة تراثيات شعبية 

 بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا
477361 

 150 24 بيع لوحات فنية بالتجزئة 477361016
البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا
477361 

477361017 
بيع تحف وورود مجففة 

 وتغليف هدايا بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا
477361 

477368001 
بيع مستلزمات الخيل 

 والفروسية
 477368 بيع مستلزمات الفروسية 150 24

 477374 البيع بالتجزئة لمعدات وأدوات التغليف 150 24 .بيع معدات تغليف بالتجزئة 477374001

 150 24 بيع مستلزمات مسابح 477382001
بيع وتركيب حمامات السباحة الجاهزة 

 بالتجزئة
477382 

 150 24 بيع أجهزة تنقية المياه 477383001
بيع أجهزة ومعدات ومستلزمات تنقية المياة 

 بالتجزئة
477383 

 150 24 بيع معدات مخابز 477387001
بيع وتركيب معدات الفنادق والمطاعم 

 والمطابخ والمغاسل االتوماتيكية بالتجزئة
477387 

 150 24 بيع المستلزمات الفندقية 477387002
بيع وتركيب معدات الفنادق والمطاعم 

والمغاسل االتوماتيكية بالتجزئةوالمطابخ   
477387 

 150 24 بيع أجهزة المطاعم والفنادق 477387003
بيع وتركيب معدات الفنادق والمطاعم 

 والمطابخ والمغاسل االتوماتيكية بالتجزئة
477387 



 150 24 بيع معدات القهوة 477387004
بيع وتركيب معدات الفنادق والمطاعم 

 والمطابخ والمغاسل االتوماتيكية بالتجزئة
477387 

477387005 
بيع معدات وتجهيزات 

 المطابخ
24 150 

بيع وتركيب معدات الفنادق والمطاعم 

 والمطابخ والمغاسل االتوماتيكية بالتجزئة
477387 

 150 24 بيع قطع غيار معدات 477388002
ئة لقطع غيار المعدات واآلالت البيع بالتجز

 الصناعية
477344 

 477391 بيع وتركيب معدات وأدوات محالت التجميل 150 24 بيع أجهزة وادوات تجميل 477391001

 477391 بيع وتركيب معدات وأدوات محالت التجميل 150 24 بيع لوازم صوالين الحالقة 477391002

477392001 
بيع مواد التنظيف 

 ومستلزماتها
 477392 البيع بالتجزئة لمواد التنظيف 150 24

 477395 بيع وتركيب االالت ومعدات المصانع 150 24 بيع االت ومعدات صناعية 477395001

 620102 تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة 930 24 انتاج برامج الحاسب االلي 620102001

620102002 
توفير حلول التجارة 

 االلكترونية
 620102 تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة 930 24

620102003 

تركيب وتشغيل وصيانة 

شبكات وبرامج الحاسب 

 اآللي

 620102 تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة 930 24

620102004 
تركيب وتشغيل وصيانة 

 أنظمة حاسب آلي
صةتصميم وبرمجة البرمجيات الخا 930 24  620102 

 620102 تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة 930 24 برمجة البطاقات الذكية 620102005

 930 24 مكتب إستشارات حاسب آلى 620200001
أنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية وادارة 

 المرافق الحاسوبية
620200 

 682020 أنشطة ادارة العقارات مقابل عمولة 150 24 مكتب عقاري 682020001

 930 24 مكتب استشارات ادارية 702010001

أنشطة االستشارات االدارية العامة ، يشمل ) 

العالقات العامة واالتصال وإدارة االجتماعات 

 ( وغيرها

702013 

 930 24 مكتب عالقات عامة 702010002

أنشطة االستشارات االدارية العامة ، يشمل ) 

العالقات العامة واالتصال وإدارة االجتماعات 

 ( وغيرها

702013 

711070001 
دراسات واستشارات 

 جيولوجية المياه
24 930 

أنشطة االستشارات واالبحاث الجيولوجية 

 والفيزيائية
711070 

تطوير في العلوم الزراعيةالبحث وال 930 24 مكتب استشارات زراعية 722005001  721005 



731030001 

تركيب لوحات دعائية 

واعالنية وتغليف هدايا 

 دعائية

 731030 تركيب وتجميع لوحات النيون 150 24

 731030 تركيب وتجميع لوحات النيون 150 24 لوحة دعائية اعالنية 731030002

 741020 انشطة تصميم الديكورات الداخلية 930 24 تصميم ديكورات 741020001

749033001 
مكتب اعداد دراسات 

 واستشارات تقييم بيئي
 749033 استشارات بيئية 930 24

 749033 استشارات بيئية 930 24 مكتب دراسات بيئية 749033002

 150 24 تاجير صيوانات وزل 772904001
تأجير لوازم المناسبات )خيم المناسبات، 

 (كوش االقراح ...وغيرها
772904 

772904002 
تاجير لوازم الحفالت 

 واالفراح
24 150 

تأجير لوازم المناسبات )خيم المناسبات، 

 (كوش االقراح ...وغيرها
772904 

 150 24 تاجير كوش افراح 772904003
تأجير لوازم المناسبات )خيم المناسبات، 

 (كوش االقراح ...وغيرها
772904 

 150 24 تاجير زل 772904004
تأجير لوازم المناسبات )خيم المناسبات، 

 (كوش االقراح ...وغيرها
772904 

 150 24 تاجير لوازم الحفالت 772904005
تأجير لوازم المناسبات )خيم المناسبات، 

يرهاكوش االقراح ...وغ ) 
772904 

 772907 تأجير لوازم الرحالت 150 24 تاجير لوازم رحالت 772907001

 772907 تأجير لوازم الرحالت 150 24 تأجير مواتير 772907002

 773012 تاجير المعدات ذات المحركات 150 24 تأجير معدات وأدوات نظافة 773012001

811002001 

الخدمات االستشارية 

لالشراف على مشاريع نظافة 

 المدن

 811002 أنشطة خدمات التنظيف العام للمباني 930 24

811002002 

الخدمات االستشارية 

لالشراف على ادارة وتشغيل 

 المدافن

 811002 أنشطة خدمات التنظيف العام للمباني 930 24

811002003 
نظافة وصيانة دورات المياه 

 العامة
 811002 أنشطة خدمات التنظيف العام للمباني 930 24

811002004 
نظافة وصيانة مباني 

 االمانات والبلديات
 811002 أنشطة خدمات التنظيف العام للمباني 930 24

 811003 أنشطة خدمات صيانة المباني 930 24 شركة صيانة ونظافة 811003001

 811003 أنشطة خدمات صيانة المباني 930 24 مؤسسة صيانة 811003002

 811003 أنشطة خدمات صيانة المباني 930 24 مؤسسة صيانة ونظافة 811003003



811003004 
مكتب لتنفيذ عقود وتشغيل 

 وصيانة المباني
 811003 أنشطة خدمات صيانة المباني 930 24

 811003 أنشطة خدمات صيانة المباني 930 24 أعمال مسابح 811003005

 930 24 تنسيق الحدائق 813012001

رعاية وصيانة مناظرالمباني والحدائق 

المنزلية وحدائق األسقف وواجهات المباني 

 الخاصة وغيرها

813012 

813012002 
انشاء وصيانة وتنسيق 

 الحدائق
24 930 

رعاية وصيانة مناظرالمباني والحدائق 

المنزلية وحدائق األسقف وواجهات المباني 

يرهاالخاصة وغ  

813012 

813012003 
تنسيق وصيانة الشالالت 

 والحدائق
24 930 

رعاية وصيانة مناظرالمباني والحدائق 

المنزلية وحدائق األسقف وواجهات المباني 

 الخاصة وغيرها

813012 

 930 24 زراعة المالعب 813012004

رعاية وصيانة مناظرالمباني والحدائق 

المنزلية وحدائق األسقف وواجهات المباني 

 الخاصة وغيرها

813012 

 150 24 تأجير ألعاب هوائية 932904001
تأجير المعدات الخاصة بالراحة والبهجة 

 المكملة لتسهيالت االستجمام
932904 

932904002 
تأجير وبيع معدات وأجهزة 

 تسالي وألعاب
24 150 

تأجير المعدات الخاصة بالراحة والبهجة 

 المكملة لتسهيالت االستجمام
932904 

932904003 
بيع وتأجير ألعاب هوائية 

 ودعائية
24 150 

تأجير المعدات الخاصة بالراحة والبهجة 

 المكملة لتسهيالت االستجمام
932904 

 150 24 تأجير ألعاب أطفال 932904004
تأجير المعدات الخاصة بالراحة والبهجة 

 المكملة لتسهيالت االستجمام
932904 

951110001 
صيانة حاسب آلي والوازمها 

 وقطع غيارها
16 150 

إصالح وصيانة الحواسيب الشخصية 

 . ( والمحمولة ) بجميع أنواعها
951110 

 150 16 صيانة حاسب الي 951110002
إصالح وصيانة الحواسيب الشخصية 

 . ( والمحمولة ) بجميع أنواعها
951110 

 150 16 صيانة اجهزة الطباعة 951120001
إصالح وصيانة الطابعات والماسحات 

 الضوئية
951120 

 150 16 صيانة جواالت وملحقاتها 951220001
إصالح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة 

 ()الجوال
951220 

 150 16 صيانة أجهزة اتصاالت 951220002
إصالح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة 

 ()الجوال
951220 

 150 16 صيانة االجهزة الكفية 951220003
إصالح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة 

 ()الجوال
951220 



952100001 

تشغيل وصيانة وإصالح 

األجهزة االلكترونية 

 والكهربائي

 952100 إصالح األجهزة اإللكترونية االستهالكية 150 16

952100002 

تركيب وتشغيل وصيانة 

االجهزة االلكترونية 

 وانظمتها

 952100 إصالح األجهزة اإللكترونية االستهالكية 150 16

952100003 
تشغيل وصيانة االجهزة 

 االلكترونية
 952100 إصالح األجهزة اإللكترونية االستهالكية 150 16

952200001 
تركيب وصيانة اجهزة 

 منزلية
16 150 

إصالح األجهزة المنزلية والمعدات المنزلية 

 ومعدات الحدائق
952200 

952200002 
تشغيل وصيانة واصالح 

 االجهزة الكهربائية المنزلية
16 150 

إصالح األجهزة المنزلية والمعدات المنزلية 

 ومعدات الحدائق
952200 

952200003 
تركيب وصيانة اجهزة 

 كهربائية
16 150 

زلية والمعدات المنزلية إصالح األجهزة المن

 ومعدات الحدائق
952200 

 150 16 صيانة سخانات حرارية 952200004
إصالح األجهزة المنزلية والمعدات المنزلية 

 ومعدات الحدائق
952200 

 150 24 اصالح شنط واحذية 952320001
إصالح وصيانة المنتجات الجلدية كاألمتعة 

 والحقائب
952320 

952320002 
تفصيل واصالح وخرازة 

 احذية
 152011 صناعة أنواع األحذية الرجالية من الجلد 150 24

 150 24 اصالح شنط وأحزمة 952320003
إصالح وصيانة المنتجات الجلدية كاألمتعة 

 والحقائب
952320 

 952910 إصالح الدراجات الهوائية 150 24 إصالح الدراجات الهوائية 952910001

 952910 إصالح الدراجات الهوائية 150 24 صيانة دراجات هوائية 952910002

 952930 إصالح وتعديل الساعات وأجزاءها 150 24 اصالح ساعات 952930001

 960220 الصالونات الرجالية 150 24 حالق 960220001

 960230 صالونات األطفال 150 24 صالونات حالقة األطفال 960230001

016103003 
مكتب مقاوالت حفر 

المياه وصيانتهاآبار   
24 930 

إنشاء واصالح قنوات الري والسقي وابراج 

المياه تخزين الماء الرئيسيه وحفر آبار 

 وصيانتها

422040 

 016104 تركيب البيوت الزراعية 930 24 تركيب البيوت المحمية 016104001

 930 24 مكاتب شركة 821100001

أنشطة المكاتب الرئيسة )اإلشراف على 

الوحدات األخرى في الشركة أو 

وإدارتهاالمؤسسة  ) 

701000 



 930 24 مقر الشركة 821100002

أنشطة المكاتب الرئيسة )اإلشراف على 

الوحدات األخرى في الشركة أو 

وإدارتهاالمؤسسة  ) 

701000 

 150 24 خياطة عبايات وطرح نسائية 141060006

ل وخياطة المالبس النسائية )محالت تفصي

تفصيل المالبس النسائية مثل المشاغل 

 (النسائية

141060 

464930002 
البيع بالجملة لالنارة 

 ومستلزماتها
 464931 البيع بالجملة للنجف وأصناف اإلضاءة 150 24

 150 24 بيع ملحقات الموائد بالجملة 464940003
البيع بالجملة لالواني المنزلية وملحقات 

 الموائد
464940 

464996002 
بيع ألعاب اطفال االلكترونية 

 بالجملة
 464996 . البيع بالجملة لأللعاب االلكترونية 150 24

 150 24 بيع العاب بالتجزئة 476410002
بيع األلعاب واللّعب بالتجزئة في المتاجر 

 المتخصصة
476410 

477317002 
يع لوازم مكائن الخياطة ب

 بالتجزئة
 477317 بيع ماكينات الخياطة 150 24

 477352 البيع بالتجزئة للزهور والورود 150 24 بيع ورد طبيعي بالتجزئة 477352002

477361018 
بيع ورود وزهور صناعية 

 بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا
477361 

477361019 
بيع اعشاب صناعية 

 بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا
477361 

 150 24 بيع فالتر مياه 477383002
بيع أجهزة ومعدات ومستلزمات تنقية المياة 

 بالتجزئة
477383 

 150 24 بيع اكسسورات المطابخ 477387006
بيع وتركيب معدات الفنادق والمطاعم 

 والمطابخ والمغاسل االتوماتيكية بالتجزئة
477387 

 150 16 صيانة اجهزة لوحية 951220004
إصالح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة 

 ()الجوال
951220 

 952100 إصالح األجهزة اإللكترونية االستهالكية 150 16 صيانة الكترونيات 952100004

466352003 
بيع الغراء الجاف ومشتقاته 

 بالجملة
24 150 

البيع بالجملة للمواد العازلة ومواد الحشو 

 والتركيب
466352 

 150 24 بيع كماليات بالتجزئة 477361020
البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا
477361 

477361021 
بيع شموع عادية وعطرية 

 بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا
477361 



475920002 
بيع الكترونيات منزلية 

 بالتجزئة
 475922 البيع بالتجزئة لألجهزة المنزلية 150 24

475920003 
بيع اجهزة كهربائية منزلية 

 بالتجزئة
 475922 البيع بالتجزئة لألجهزة المنزلية 150 24

475920004 

بيع اجهزة الراديو 

والتلفزيون ، اولثالجات، 

 واألفران المنزلية بالتجزئة

 475922 البيع بالتجزئة لألجهزة المنزلية 150 24

477111001 
البيع بالتجزئة للمالبس 

 الجاهزة الرجالية
 477111 البيع بالتجزئة للمالبس الجاهزة الرجالية 150 16

477113001 
البيع بالتجزئة للمالبس 

 الجاهزة لألطفال
 477113 البيع بالتجزئة للمالبس الجاهزة لألطفال 150 16

477116001 
البيع بالتجزئة للمالبس 

 الرياضية
 477116 البيع بالتجزئة للمالبس الرياضية 150 16

477130005 
بيع مستلزمات رجالية 

 بالتجزئة
24 150 

كسسوارات البيع بالتجزئة للكماليات ولإل

المالبس مثل القفازات واربطة العنق 

والحماالت والسبح وغيرها من الكماليات 

 األخرى

477130 

477130006 
بيع اكسسورات نسائية 

 بالتجزئة
24 150 

البيع بالتجزئة للكماليات ولإلكسسوارات 

المالبس مثل القفازات واربطة العنق 

والحماالت والسبح وغيرها من الكماليات 

 األخرى

477130 

 150 24 بيع اواني منزلية بالتجزئة 475930002

البيع بالتجزئة لالدوات المنزلية والمشغوالت 

اليدويةالمتنوعة )أدوات القطع،والخزفيات، 

ني الزجاجيه والفخارية..الخواألوا ) 

475930 

474120001 
بيع ألعاب االلكترونية 

 بالتجزئة
16 150 

البيع بالتجزئة اللعاب الفيديو وبرامجها 

 وملحقاتها
474120 

474120002 
بيع ألعاب أطفال االلكترونية 

 بالتجزئة
16 150 

البيع بالتجزئة اللعاب الفيديو وبرامجها 

 وملحقاتها
474120 

464152003 
البيع بالجملة للمالبس 

 النسائية
 464152 البيع بالجملة للمالبس النسائية 150 24

477387007 

بيع وتركيب معدات الفنادق 

والمطاعم والمطابخ 

والمغاسل االتوماتيكية 

 بالتجزئة

24 150 
بيع وتركيب معدات الفنادق والمطاعم 

 والمطابخ والمغاسل االتوماتيكية بالتجزئة
477387 

475910008 
البيع بالتجزئة لألثاث 

 المكتبي
 476121 البيع بالتجزئة لألثاث المكتبي 150 50



477114003 

بيع مالبس جاهزة 

واكسسورات ومكياج 

 وعطورات

24 150 
البيع بالتجزئة للمالبس الجاهزة للمحالت 

 المشتركة
477114 

432131001 
مقاوالت تركيب انظمة 

 االضاءة
 432131 تركيب انظمة االضاءة 930 24

701000002 
مكتب تقديم خدمات وادارة و 

 تشغيل المصانع
24 930 

أنشطة المكاتب الرئيسة )اإلشراف على 

الوحدات األخرى في الشركة أو 

وإدارتهاالمؤسسة  ) 

701000 

 466930 البيع بالجملة للصابون والمنظفات 150 24 بيع المنظفات والصابون 466930002

 475910 البيع بالتجزئة لألثاث المنزلي 150 50 بيع ستائر وكنب 475910009

 821100 أنشطة الخدمات االدارية المتكاملة للمكاتب 930 24 مكتب تجاري 821100003

 821100 أنشطة الخدمات االدارية المتكاملة للمكاتب 930 24 مكتب خدمات تجارية 821100004

 960220 الصالونات الرجالية 150 24 صالون حالقة رجالي 960220002

 812903 تنظيف وصيانة برك السباحة 930 24 تنظيف وصيانة برك السباحة 812903001

432251001 
تركيب وصيانة تمديدات 

 الغاز المركزي
 432251 تمديدات انابيب الغاز وصيانتها واصالحها 930 24

422040001 

إنشاء واصالح قنوات الري 

والسقي وابراج تخزين الماء 

المياه الرئيسيه وحفر آبار 

 وصيانتها

24 930 

إنشاء واصالح قنوات الري والسقي وابراج 

المياه تخزين الماء الرئيسيه وحفر آبار 

 وصيانتها

422040 

410010001 
اإلنشاءات العامة للمباني 

 السكنية
 410010 اإلنشاءات العامة للمباني السكنية 150 24

410023001 
اإلنشاءات العامة للمباني 

 الغير السكنية الحديدية
24 930 

اإلنشاءات العامة للمباني الغير السكنية 

 الحديدية
410023 

429090001 

إنشاءات اخرى غير المباني 

مثل المالعب وتقسيم وفرز 

 ودمج وتطوير االراضي

24 930 
اخرى غير المباني مثل المالعب إنشاءات 

 وتقسيم وفرز ودمج وتطوير االراضي
429090 

432122001 

مكتب مقاوالت تركيب 

وتمديد شبكات الكمبيوتر 

 واالتصاالت

 432122 تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت 930 24

 429040 إنشاء السدود 930 24 مقاوالت إنشاء السدود 429040001

429020001 
إنشاء ارصفة الموانيء 

 واإلنشاءات البحرية
 429020 إنشاء ارصفة الموانيء واإلنشاءات البحرية 930 24



432121001 

مكتب مقاوالت تركيب 

وتمديد شبكات التلفزيون 

 والستاليت

 432121 تركيب وتمديد شبكات التلفزيون والستاليت 930 24

422050001 

إنشاء واصالح محطات 

صحي ومشاريع الصرف ال

وشبكات المجاري 

 والمضخات

24 930 
إنشاء واصالح محطات ومشاريع الصرف 

 الصحي وشبكات المجاري والمضخات
422050 

429050001 
مقاوالت تنظيف الممرات 

 المائية
 429050 تنظيف الممرات المائية 930 24

 431220 صب القواعد واالساسات 930 24 صب القواعد واالساسات 431220001

432251002 
تمديدات انابيب الغاز 

 وصيانتها واصالحها
 432251 تمديدات انابيب الغاز وصيانتها واصالحها 930 24

433061002 
أعمال وتركيب الديكورات 

 المختلفة
 433061 .أعمال وتركيب الديكورات المختلفة 930 24

477130007 

البيع بالتجزئة للكماليات 

ولإلكسسوارات المالبس مثل 

القفازات واربطة العنق 

والحماالت والسبح وغيرها 

 من الكماليات األخرى

24 150 

البيع بالتجزئة للكماليات ولإلكسسوارات 

المالبس مثل القفازات واربطة العنق 

والحماالت والسبح وغيرها من الكماليات 

 األخرى

477130 

 016104 تركيب البيوت الزراعية 930 24 تركيب البيوت الزراعية 16104002

141040008 

تفصيل وخياطة وحياكة 

المالبس الرجالية العربية 

)محالت تفصيل وخياطة 

 (المالبس الرجالية

24 150 

تفصيل وخياطة وحياكة المالبس الرجالية 

العربية )محالت تفصيل وخياطة المالبس 

 (الرجالية

141040 

141060007 

تفصيل وخياطة المالبس 

النسائية )محالت تفصيل 

المالبس النسائية مثل 

 (المشاغل النسائية

24 150 

تفصيل وخياطة المالبس النسائية )محالت 

تفصيل المالبس النسائية مثل المشاغل 

 (النسائية

141060 

231052004 
تقطيع وشطف الزجاج 

 العادي
100 150   

410030002 
باني الجاهزة في إنشاءات الم

 المواقع
 410030 إنشاءات المباني الجاهزة في المواقع 930 24

410040006 
ترميمات المباني السكنية 

 والغير سكنية
 410040 ترميمات المباني السكنية والغير سكنية 930 24

422060002 

انشاء واقامة واصالح 

محطات الطاقة الكهربائية 

 والمحوالت

24 930 
انشاء واقامة واصالح محطات الطاقة 

 الكهربائية والمحوالت
422060 



422070004 

إنشاء واقامة واصالح 

محطات وابراج االتصاالت 

 السلكية والالسلكية والرادار

24 930 
إنشاء واقامة واصالح محطات وابراج 

 االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار
422070 

422090003 
 أنشطة أخرى النشاء

 مشاريع المرافق
 422090 أنشطة أخرى النشاء مشاريع المرافق 930 24

429030002 
إنشاء المواني والمراسي 

 (السياحية )المارينا
 429030 (إنشاء المواني والمراسي السياحية )المارينا 930 24

 429040 إنشاء السدود 930 24 إنشاء السدود 429040002

 429050 تنظيف الممرات المائية 930 24 تنظيف الممرات المائية 429050002

 431101 هدم وازالة المباني وغيرها 930 24 هدم وازالة المباني وغيرها 431101002

431210002 
اعداد وتجهيز المواقع من 

 الحفر والتسوية
 431210 اعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية 930 24

431230003 
سحب المياه الجوفية 

 وتجفيف المواقع
 431230 سحب المياه الجوفية وتجفيف المواقع 930 24

 432111 تمديد االسالك الكهربائية 930 24 تمديد االسالك الكهربائية 432111004

432121002 
تركيب وتمديد شبكات 

 التلفزيون والستاليت
 432121 تركيب وتمديد شبكات التلفزيون والستاليت 930 24

432122002 

مقاوالت تركيب وتمديد 

شبكات الكمبيوتر 

 واالتصاالت

 432122 تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت 930 24

432132007 
تركيب وصيانة أجهزة 

 ومعدات اإلنذار من الحريق
24 930 

تركيب وصيانة أجهزة ومعدات اإلنذار من 

 الحريق
432132 

432230003 
ت الصحية تركيب االدوا

 وصيانتها واصالحها
 432230 تركيب االدوات الصحية وصيانتها واصالحها 930 24

432240003 
تركيب انظمة التبريد وتكييف 

 الهواء وصيانتها واصالحها
24 930 

تركيب انظمة التبريد وتكييف الهواء 

 وصيانتها واصالحها
432240 

432910003 

تركيب وإصالح وصيانة 

المصاعد والساللم المتحركة 

 والسيور الناقلة و االرضية

24 930 
تركيب وإصالح وصيانة المصاعد والساللم 

 المتحركة والسيور الناقلة و االرضية
432910 

432920002 
تركيب وإصالح وصيانة 

 االبواب االوتوماتيكية
24 930 

تركيب وإصالح وصيانة االبواب 

كيةاالوتوماتي  
432920 

432950004 

تركيب وإصالح وصيانة 

انظمة عازل الحرارة 

 والصوت والذبذبات

24 930 
تركيب وإصالح وصيانة انظمة عازل الحرارة 

 والصوت والذبذبات
432950 



433021004 

تركيب االبواب والشبابيك 

والشرشوب )إطارات 

االبواب( والدربزينات 

 والساللم والمطابخ الخشبية

24 930 

تركيب االبواب والشبابيك والشرشوب 

)إطارات االبواب( والدربزينات والساللم 

 والمطابخ الخشبية

433021 

433030002 

تركيب االسقف الداخلية 

والحواجز وتلبيس الجدران 

 باالخشاب

24 930 
تركيب االسقف الداخلية والحواجز وتلبيس 

 الجدران باالخشاب
433030 

والكاشي تركيب السيراميك 433041002  433041 تركيب السيراميك والكاشي 930 24 

433051002 
تغطية االرضيات خشب 

 الباركيه
 433051 تغطية االرضيات خشب الباركيه 930 24

433072002 
اعمال الدهانات والطالء 

 للمباني الداخلية والخارجية
24 930 

اعمال الدهانات والطالء للمباني الداخلية 

 والخارجية
433072 

 433093 تركيب األثاث 930 24 تركيب األثاث 433093003

 452014 إصالح الكترونيات السيارات 150 24 إصالح الكترونيات السيارات 452014001

 452063 إصالح مقاعد السيارات 150 24 إصالح مقاعد السيارات 452063002

452065002 
إصالح محاور وفرامل 

 السيارات
 452065 إصالح محاور وفرامل السيارات 150 24

452070003 
اصالح وتركيب زجاج 

 السيارات
 452070 اصالح وتركيب زجاج السيارات 150 24

452081004 

صيانة واصالح وتبديل 

اطارات السيارات الخفيفة 

 ()البنشر

24 150 
صيانة واصالح وتبديل اطارات السيارات 

 (الخفيفة )البنشر
452081 

453020001 
البيع بالجملة والتجزئة 

 الطارات السيارات وتوابعها
24 150 

البيع بالجملة والتجزئة الطارات السيارات 

 وتوابعها
453020 

453031001 

البيع بالجملة والتجزئة 

لبطاريات المركبات 

 والشمعات وتوابعها

24 150 
البيع بالجملة والتجزئة لبطاريات المركبات 

 والشمعات وتوابعها
453031 

454020002 

البيع لقطع غيار الدراجات 

النارية بالجملة والتجزئة ، 

يشمل ) البيع بالعمولة 

ووكاالت تنفيذ الطلبات عن 

 ( طريق البريد

24 150 

البيع لقطع غيار الدراجات النارية بالجملة 

والتجزئة ، يشمل ) البيع بالعمولة ووكاالت 

 ( تنفيذ الطلبات عن طريق البريد

454020 

 461022 التجارة عن طريق االنترنت 930 24 التجارة عن طريق االنترنت 461022002

 461031 أنشطة التصدير 930 24 أنشطة التصدير 461031001

 461032 أنشطة االستيراد 930 24 أنشطة االستيراد 461032001



 461033 أنشطة التصدير واالستيراد 930 24 أنشطة التصدير واالستيراد 461033002

 463013 البيع بالجملة للتمور 150 24 البيع بالجملة للتمور 463013003

 463055 البيع بالجملة للعسل 150 24 البيع بالجملة للعسل 463055002

463071002 
البيع بالجملة للمياه المعبأة 

 بأنواعها
 463071 البيع بالجملة للمياه المعبأة بأنواعها 150 24

464130002 

البيع بالجملة للبطاطين 

والبياضات الجاهزة 

 والشراشف

50 150 
البيع بالجملة للبطاطين والبياضات الجاهزة 

 والشراشف
464130 

464140003 
البيع بالجملة لمستلزمات 

 الخياطة
 464140 البيع بالجملة لمستلزمات الخياطة 150 24

464151002 
البيع بالجملة للمالبس 

 الرجالية
ع بالجملة للمالبس الرجاليةالبي 150 24  464151 

464153002 
البيع بالجملة لمالبس 

 االطفال
 464153 البيع بالجملة لمالبس االطفال 150 24

464155002 
البيع بالجملة للمالبس 

 الرياضية
 464155 البيع بالجملة للمالبس الرياضية 150 24

464161001 

البيع بالجملة الكسسوارات 

المالبس مثل القفازات، 

اربطة العنق، حماالت 

 البنطال وكذلك السبح

24 150 

البيع بالجملة الكسسوارات المالبس مثل 

القفازات، اربطة العنق، حماالت البنطال 

 وكذلك السبح

464161 

464912001 
البيع بالجملة لألثاث المنزلي 

 والموبيليا
 464912 البيع بالجملة لألثاث المنزلي والموبيليا 150 24

464931001 
البيع بالجملة للنجف 

 وأصناف اإلضاءة
 464931 البيع بالجملة للنجف وأصناف اإلضاءة 150 24

464940004 
البيع بالجملة لالواني 

 المنزلية وملحقات الموائد
24 150 

البيع بالجملة لالواني المنزلية وملحقات 

 الموائد
464940 

464991005 

البيع بالجملة للمنتجات 

الخشبية والفلينية 

 والبالستيكية

24 150 
البيع بالجملة للمنتجات الخشبية والفلينية 

 والبالستيكية
464991 

464992002 

البيع بالجملة للدراجات 

الهوائية وقطع الغيار 

 واالكسسوارات

24 150 
البيع بالجملة للدراجات الهوائية وقطع الغيار 

 واالكسسوارات
464992 

 464995 البيع بالجملة أللعاب األطفال 150 24 البيع بالجملة أللعاب األطفال 464995002

464997002 
البيع بالجملة للسلع 

 واالدوات الرياضية
 464997 البيع بالجملة للسلع واالدوات الرياضية 150 24



464998002 
البيع بالجملة للسجاد 

 والموكيت
 464998 البيع بالجملة للسجاد والموكيت 150 24

465101002 

البيع بالجملة للحواسيب 

ومستلزماتها ، يشمل )بيع 

 (الطابعات وأحبارها

24 150 
البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها ، 

 (يشمل )بيع الطابعات وأحبارها
465101 

465201003 

البيع بالجملة لقطع غيار 

المعدات واالجزاء 

االلكترونية الخاصة 

باالتصاالت وتشمل االنابيب 

االلكترونية والدوائر 

الكهربائية المدمجة 

 والمطبوعة

24 150 

البيع بالجملة لقطع غيار المعدات واالجزاء 

االلكترونية الخاصة باالتصاالت وتشمل 

ائية االنابيب االلكترونية والدوائر الكهرب

 المدمجة والمطبوعة

465201 

465203002 
البيع بالجملة ألجهزة 

 الهواتف ومعدات االتصال
24 150 

البيع بالجملة ألجهزة الهواتف ومعدات 

 االتصال
465203 

465303005 
البيع بالجملة آلالت ومعدات 

 المناحل وجمع العسل
24 150 

البيع بالجملة آلالت ومعدات المناحل وجمع 

 العسل
465303 

465910002 

البيع بالجملة للمعدات 

واآلالت المكتبية ماعدا 

 الحواسيب ومستلزماتها

24 150 
البيع بالجملة للمعدات واآلالت المكتبية ماعدا 

 الحواسيب ومستلزماتها
465910 

465940002 

البيع بالجملة لألسالك 

والمفاتيح الكهربائية 

ومعدات التوصيل االخرى 

 المستخدمة

24 150 
البيع بالجملة لألسالك والمفاتيح الكهربائية 

 ومعدات التوصيل االخرى المستخدمة
465940 

465950002 

البيع بالجملة للمولدات 

والمحوالت الكهربائية 

 االخرى

24 150 
البيع بالجملة للمولدات والمحوالت الكهربائية 

 االخرى
465950 

466352004 
البيع بالجملة للمواد العازلة 

 ومواد الحشو والتركيب
24 150 

البيع بالجملة للمواد العازلة ومواد الحشو 

 والتركيب
466352 

466382002 

البيع بالجملة للعدد واالدوات 

اليدوية مثل المفك والمنشار 

 والمطارق وغيرها

24 150 
البيع بالجملة للعدد واالدوات اليدوية مثل 

شار والمطارق وغيرهاالمفك والمن  
466382 

466930003 
البيع بالجملة للصابون 

 والمنظفات
 466930 البيع بالجملة للصابون والمنظفات 150 24

469040003 
البيع بالجملة للهدايا 

 والكماليات
 469040 البيع بالجملة للهدايا والكماليات 150 24

474110003 

البيع بالتجزئة للحواسيب 

وملحقاتها ، يشمل )الطابعات 

 (وأحبارها

24 150 
البيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها ، يشمل 

 ()الطابعات وأحبارها
474110 



474120003 
البيع بالتجزئة اللعاب الفيديو 

 وبرامجها وملحقاتها
16 150 

البيع بالتجزئة اللعاب الفيديو وبرامجها 

 وملحقاتها
474120 

474130004 
البيع بالتجزئة ألجهزة 

 الهواتف النقالة
 474130 البيع بالتجزئة ألجهزة الهواتف النقالة 150 24

475110003 

البيع بالتجزئة للمنسوجات 

واالقمشة بأنواعها) 

 (الملبوسة

24 150 
البيع بالتجزئة للمنسوجات واالقمشة 

 (بأنواعها) الملبوسة
475110 

475120002 

البيع بالتجزئة للمنسوجات 

واالقمشة بأنواعها) 

 غيرالملبوسات( مثل الستائر

24 150 
البيع بالتجزئة للمنسوجات واالقمشة 

 بأنواعها) غيرالملبوسات( مثل الستائر
475120 

475140004 
البيع بالتجزئة لمستلزمات 

 (الخياطة والحياكة )الكلف
24 150 

الحياكة البيع بالتجزئة لمستلزمات الخياطة و

 ()الكلف
475140 

 475150 البيع بالتجزئة للخيام 150 50 البيع بالتجزئة للخيام 475150002

475160002 

البيع بالتجزئة للبطانيات 

والشراشف والبياضات 

 والمفارش

50 150 
البيع بالتجزئة للبطانيات والشراشف 

 والبياضات والمفارش
475160 

475210007 

البيع بالتجزئة للخرداوات 

المعدنية وعدد وادوات 

 النجارة والحدادة

24 150 
البيع بالتجزئة للخرداوات المعدنية وعدد 

 وادوات النجارة والحدادة
475210 

 475220 البيع بالتجزئة اللواح الزجاج 150 24 البيع بالتجزئة اللواح الزجاج 475220004

475240005 

البيع بالتجزئة لألدوات 

الصحية وتمديداتها 

مثل)المغاسل،الكراسي،المغا

طس،...الخ( وأجهزة 

 حمامات السونا

24 150 

البيع بالتجزئة لألدوات الصحية وتمديداتها 

مثل)المغاسل،الكراسي،المغاطس،...الخ( 

 وأجهزة حمامات السونا

475240 

475250002 
البيع بالتجزئة لألدوات 

تمديداتهاالكهربائية و  
 475250 البيع بالتجزئة لألدوات الكهربائية وتمديداتها 150 24

475283002 

البيع بالتجزئة للرخام 

والحجر الطبيعي 

واالصطناعي والسيراميك 

 والبورسالن

50 150 
البيع بالتجزئة للرخام والحجر الطبيعي 

 واالصطناعي والسيراميك والبورسالن
475283 

475310002 
زئة للسجاد البيع بالتج

 والبسط
 475310 البيع بالتجزئة للسجاد والبسط 150 50

475922001 
البيع بالتجزئة لألجهزة 

 المنزلية
 475922 البيع بالتجزئة لألجهزة المنزلية 150 24



475930003 

البيع بالتجزئة لالدوات 

المنزلية والمشغوالت 

اليدويةالمتنوعة )أدوات 

القطع،والخزفيات، واألواني 

 (الزجاجيه والفخارية..الخ

24 150 

البيع بالتجزئة لالدوات المنزلية والمشغوالت 

اليدويةالمتنوعة )أدوات القطع،والخزفيات، 

 (واألواني الزجاجيه والفخارية..الخ

475930 

475940003 

البيع بالتجزئة للثريات 

والنجف والسلع المستخدمة 

 في اإلضاءة ومستلزماتها

24 150 
البيع بالتجزئة للثريات والنجف والسلع 

 المستخدمة في اإلضاءة ومستلزماتها
475940 

476410003 
بيع األلعاب واللّعب بالتجزئة 

 في المتاجر المتخصصة
24 150 

بيع األلعاب واللّعب بالتجزئة في المتاجر 

 المتخصصة
476410 

477130008 

البيع بالتجزئة للكماليات 

ولإلكسسوارات المالبس مثل 

القفازات واربطة العنق 

والحماالت والسبح وغيرها 

 من الكماليات األخرى

24 150 

البيع بالتجزئة للكماليات ولإلكسسوارات 

العنق المالبس مثل القفازات واربطة 

والحماالت والسبح وغيرها من الكماليات 

 األخرى

477130 

477230005 

البيع بالتجزئة للعطور 

ومستحضرات التجميل 

 وصابون الزينة والبخور

24 150 
البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل 

 وصابون الزينة والبخور
477230 

477312003 
بيع أجهزة ومعدات الطاقة 

 الشمسية
 477312 بيع أجهزة ومعدات الطاقة الشمسية 150 24

 477315 بيع معدات ضخ المياه 150 24 بيع معدات ضخ المياه 477315002

 477317 بيع ماكينات الخياطة 150 24 بيع ماكينات الخياطة 477317003

477352003 
البيع بالتجزئة للزهور 

 والورود
 477352 البيع بالتجزئة للزهور والورود 150 24

477361022 

البيع بالتجزئة لالعمال 

والمشغوالت اليدوية والتحف 

 والهدايا

24 150 
البيع بالتجزئة لالعمال والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا
477361 

 477368 بيع مستلزمات الفروسية 150 24 بيع مستلزمات الفروسية 477368002

477374002 
البيع بالتجزئة لمعدات 

 وأدوات التغليف
 477374 البيع بالتجزئة لمعدات وأدوات التغليف 150 24

477382002 
بيع وتركيب حمامات 

 السباحة الجاهزة بالتجزئة
24 150 

بيع وتركيب حمامات السباحة الجاهزة 

 بالتجزئة
477382 

477383004 

بيع أجهزة ومعدات 

ومستلزمات تنقية المياة 

 بالتجزئة

24 150 
بيع أجهزة ومعدات ومستلزمات تنقية المياة 

 بالتجزئة
477383 



477391003 
بيع وتركيب معدات وأدوات 

 محالت التجميل
 477391 بيع وتركيب معدات وأدوات محالت التجميل 150 24

477392002 
البيع بالتجزئة لمواد 

 التنظيف
 477392 البيع بالتجزئة لمواد التنظيف 150 24

620102006 
وبرمجة البرمجيات  تصميم

 الخاصة
 620102 تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة 930 24

620200002 

أنشطة الخبرة االستشارية 

الحاسوبية وادارة المرافق 

 الحاسوبية

24 930 
أنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية وادارة 

 المرافق الحاسوبية
620200 

701000003 

أنشطة المكاتب الرئيسة 

)اإلشراف على الوحدات 

األخرى في الشركة أو 

وإدارتهاالمؤسسة  ) 

24 930 

أنشطة المكاتب الرئيسة )اإلشراف على 

الوحدات األخرى في الشركة أو 

وإدارتهاالمؤسسة  ) 

701000 

702013001 

أنشطة االستشارات االدارية 

العامة ، يشمل ) العالقات 

ل وإدارة العامة واالتصا

 ( االجتماعات وغيرها

24 930 

أنشطة االستشارات االدارية العامة ، يشمل ) 

العالقات العامة واالتصال وإدارة االجتماعات 

 ( وغيرها

702013 

711050002 
أنشطة الخدمات المساحية 

 والكمية
 711050 أنشطة الخدمات المساحية والكمية 930 24

711070002 

أنشطة االستشارات 

واالبحاث الجيولوجية 

 والفيزيائية

24 930 
أنشطة االستشارات واالبحاث الجيولوجية 

 والفيزيائية
711070 

721005001 
البحث والتطوير في العلوم 

 الزراعية
 721005 البحث والتطوير في العلوم الزراعية 930 24

731030003 
تركيب وتجميع لوحات 

 النيون
تجميع لوحات النيونتركيب و 150 24  731030 

741020002 
انشطة تصميم الديكورات 

 الداخلية
 741020 انشطة تصميم الديكورات الداخلية 930 24

 749033 استشارات بيئية 930 24 استشارات بيئية 749033003

772904006 

تأجير لوازم المناسبات )خيم 

المناسبات، كوش االقراح 

 (...وغيرها

24 150 
تأجير لوازم المناسبات )خيم المناسبات، 

 (كوش االقراح ...وغيرها
772904 

773012002 
تاجير المعدات ذات 

 المحركات
 773012 تاجير المعدات ذات المحركات 150 24

811002005 
أنشطة خدمات التنظيف العام 

 للمباني
 811002 أنشطة خدمات التنظيف العام للمباني 930 24



811003006 
أنشطة خدمات صيانة 

 المباني
 811003 أنشطة خدمات صيانة المباني 930 24

813012005 

رعاية وصيانة مناظرالمباني 

والحدائق المنزلية وحدائق 

األسقف وواجهات المباني 

 الخاصة وغيرها

24 930 

رعاية وصيانة مناظرالمباني والحدائق 

المنزلية وحدائق األسقف وواجهات المباني 

رهاالخاصة وغي  

813012 

813020001 
أنشطة خدمات تصميم 

 المناظر الطبيعية
 813020 أنشطة خدمات تصميم المناظر الطبيعية 930 24

821100005 
أنشطة الخدمات االدارية 

 المتكاملة للمكاتب
 821100 أنشطة الخدمات االدارية المتكاملة للمكاتب 930 24

932904005 

تأجير المعدات الخاصة 

بالراحة والبهجة المكملة 

 لتسهيالت االستجمام

24 150 
تأجير المعدات الخاصة بالراحة والبهجة 

 المكملة لتسهيالت االستجمام
932904 

951110003 

إصالح وصيانة الحواسيب 

الشخصية والمحمولة ) 

 . ( بجميع أنواعها

16 150 
إصالح وصيانة الحواسيب الشخصية 

 . ( والمحمولة ) بجميع أنواعها
951110 

951120002 
إصالح وصيانة الطابعات 

 والماسحات الضوئية
16 150 

إصالح وصيانة الطابعات والماسحات 

 الضوئية
951120 

951220005 
إصالح وصيانة أجهزة 

 (الهواتف المحمولة )الجوال
16 150 

هواتف المحمولة إصالح وصيانة أجهزة ال

 ()الجوال
951220 

952100005 
إصالح األجهزة اإللكترونية 

 االستهالكية
 952100 إصالح األجهزة اإللكترونية االستهالكية 150 16

952200006 

إصالح األجهزة المنزلية 

والمعدات المنزلية ومعدات 

 الحدائق

16 150 
إصالح األجهزة المنزلية والمعدات المنزلية 

 ومعدات الحدائق
952200 

952320004 
إصالح وصيانة المنتجات 

 الجلدية كاألمتعة والحقائب
24 150 

إصالح وصيانة المنتجات الجلدية كاألمتعة 

 والحقائب
952320 

952930002 
إصالح وتعديل الساعات 

 وأجزاءها
زاءهاإصالح وتعديل الساعات وأج 150 24  952930 

 960220 الصالونات الرجالية 150 24 الصالونات الرجالية 960220003

 960230 صالونات األطفال 150 24 صالونات األطفال 960230002

 952910 إصالح الدراجات الهوائية 150 24 إصالح الدراجات الهوائية 952910003

 772907 تأجير لوازم الرحالت 150 24 تأجير لوازم الرحالت 772907003

477395002 
بيع وتركيب االالت ومعدات 

 المصانع
 477395 بيع وتركيب االالت ومعدات المصانع 150 24



475950002 
البيع بالتجزئة لآلالت 

 الموسيقية
 475950 البيع بالتجزئة لآلالت الموسيقية 150 24

465994002 
البيع بالجملة لمعدات 

 وأدوات التغليف
 465994 البيع بالجملة لمعدات وأدوات التغليف 150 24

464994002 
البيع بالجملة لآلالت 

 الموسيقية
 464994 البيع بالجملة لآلالت الموسيقية 150 24

 829201 أنشطة تغليف األمتعة 150 24 أنشطة تغليف األمتعة 829201002

433081001 
مقاوالت تركيب الزجاج 

 والمرايا للمباني
 433081 تركيب الزجاج والمرايا للمباني 930 24

 432131 تركيب انظمة االضاءة 930 24 تركيب انظمة االضاءة 432131003

433081002 
تركيب الزجاج والمرايا 

 للمباني
 433081 تركيب الزجاج والمرايا للمباني 930 24


