أمر حكومي عدد  390لسنة  2017مؤرخ في  9مارس 2017
يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب اﻷهداف ﻹنجاز مشروع
مراجعة تراخيص تعاطي اﻷنشطة اﻻقتصادية وبضبط
تنظيمها وطرق سيرها ،وبضبط التصنيفة التونسية لﻸنشطة.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى القانون عدد  32لسنة  1999المؤرخ في  13أفريل
 1999المتعلق بالمنظومة الوطنية لﻺحصاء وخاصة الفصول ،4
 10و 18منه،
وعلى القانون عدد  33لسنة  2015المؤرخ في  17أوت
 2015المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا ﻷحكام الفصل
 92من الدستور،

وعلى القانون عدد  71لسنة  2016المؤرخ في  30سبتمبر
 2016المتعلق بقانون اﻻستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1
لسنة  2017المؤرخ في  3جانفي  2017المتعلق بقانون المالية
التكميلي لسنة  ،2016وخاصة الفصلين  2و 4منه،

وعلى اﻷمر عدد  780لسنة  1994المؤرخ في  4أفريل
 1994المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات،
وعلى اﻷمر عدد  1236لسنة  1996المؤرخ في  6جويلية
 1996المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب اﻷهداف،

وعلى اﻷمر عدد  2797لسنة  1999المؤرخ في  13ديسمبر
 1999المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني لﻺحصاء وتنظيمه
وطرق تسييره وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة
اﻷمر عدد  2659لسنة  2004المؤرخ في  29نوفمبر ،2004
وعلى اﻷمر عدد  1245لسنة  2006المؤرخ في  24أفريل
 2006المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باﻹدارة
المركزية واﻹعفاء منها،

وعلى اﻷمر عدد  3484لسنة  2014المؤرخ في  18سبتمبر
 2014المتعلق باعتماد مسار تشاركي لتبسيط اﻹجراءات اﻹدارية
المنظمة لممارسة اﻷنشطة اﻻقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارات
الداخلية والتجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة والسياحة
والصحة،
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وعلى اﻷمر الحكومي عدد  1164لسنة  2016المؤرخ في 10
أوت  2016المتعلق بتنظيم وزارة التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في  15سبتمبر
 2010المتعلق بإلغاء قرار وزير الصناعة المؤرخ في  2جويلية
 1996والمتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية الخاصة
بتصنيف اﻷنشطة،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ يضبط هذا اﻷمر الحكومي اﻷحكام المتعلقة بـ:

ـ إحداث وحدة تصرف حسب اﻷهداف ﻹنجاز مشروع مراجعة
تراخيص تعاطي اﻷنشطة اﻻقتصادية في إطار تطبيق أحكام الفصل
 4من قانون اﻻستثمار المشار إليه أعﻼه،
ـ التصنيفة التونسية لﻸنشطة المنصوص عليها بالفصل  2من
قانون اﻻستثمار المشار إليه أعﻼه.
العنوان اﻷول

وحدة التصرف حسب اﻷهداف ﻹنجاز مشروع مراجعة
تراخيص تعاطي اﻷنشطة اﻻقتصادية

الفصل  2ـ تحدث لدى الوزارة المكلّفة باﻻستثمار وحدة
تصرف حسب اﻷهداف ﻹنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي
اﻷنشطة اﻻقتصادية.

الفصل  3ـ تكلف وحدة التصرف حسب اﻷهداف ،بالتنسيق مع
الوزارات والهياكل المتدخلة في عملية اﻻستثمار ،خاصة بما يلي :

ـ دراسة وتقييم جميع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة
بممارسة اﻷنشطة اﻻقتصادية واقتراح اﻹصﻼحات الكفيلة بتكريس
مبدأ حرية اﻻستثمار المنصوص عليه بالفصل  4من قانون
اﻻستثمار ومتابعة تنفيذها،

ـ ضبط برنامج مراجعة تراخيص عمليات اﻻستثمار وذلك
بحذفها أو تعويضها بكراسات شروط مع العمل بمبدأ تحرير
اﻻستثمار،
ـ مراجعة وتبسيط طريقة إسناد التراخيص التي سيتم إبقائها،

ـ مراجعة وتحيين أحكام كراسات شروط اﻷنشطة اﻻقتصادية
في اتجاه تكريس مبدأي تبسيط اﻹجراءات وحرية اﻻستثمار،

ـ إعداد اﻷمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل  4من قانون
اﻻستثمار المشار إليه أعﻼه والمتعلق :

● بضبط قائمة اﻷنشطة الخاضعة إلى ترخيص وقائمة التراخيص
اﻹدارية ﻹنجاز المشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها،
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● بضبط قائمة اﻷنشطة المستثناة من مبدأ السكوت.

ـ إعداد النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بحذف التراخيص
أو تعويضها بكراسات الشروط بالتنسيق مع الهياكل اﻹدارية المعنية بها،
ـ إعداد دليل حول قائمة التراخيص وكراسات الشروط بالنسبة
لكافة اﻷنشطة اﻻقتصادية ويوضح خاصة طريقة إسنادها والوثائق
المطلوبة والهياكل المكلفة بإسنادها وآجال اﻹجابة على مطالب
الحصول على التراخيص،

ـ متابعة تنفيذ برنامج مراجعة تراخيص تعاطي اﻷنشطة
اﻻقتصادية من قبل الهياكل اﻹدارية المعنية والعمل على تحقيق
اﻷهداف المرسومة بكل دقة.

الفصل  4ـ تحدد مدة إنجاز نشاط وحدة التصرف حسب
اﻷهداف بثﻼث سنوات ابتداء من دخول هذا اﻷمر الحكومي حيز
التنفيذ .وتنقسم هذه المدة إلى مرحلتين :
المرحلة اﻷولى  :تمتد على سنة واحدة ابتداء من تاريخ
صدور هذا اﻷمر الحكومي .وتتضمن هذه المرحلة خاصة :

ـ إنجاز الدراسات والتقييمات لجميع النصوص القانونية
والترتيبية المتعلقة باﻷنشطة الخاضعة إلى ترخيص وبالتراخيص
اﻹدارية ﻹنجاز المشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها،

ـ إعداد دليل حول قائمة التراخيص وكراسات الشروط بالنسبة
لكافة اﻷنشطة اﻻقتصادية ويوضح خاصة طريقة إسنادها والوثائق
المطلوبة والهياكل المكلفة بإسنادها وآجال اﻹجابة على مطالب
الحصول على التراخيص.

الفصل  5ـ يتم تقييم نتائج أعمال وحدة التصرف حسب
اﻷهداف حسب المقاييس التالية:
ـ احترام آجال تنفيذ المشروع طبقا لما ورد بالفصل  4من
هذا اﻷمر الحكومي،
ـ بلوغ اﻷهداف المرسومة للمشروع،

ـ مدى إنجاز برامج العمل السنوية لوحدة التصرف حسب
اﻷهداف،

ـ مدى تنفيذ توصيات لجنة متابعة وتسيير المشروع المحدثة
طبقا للفصل  7من هذا اﻷمر الحكومي،
ـ الصعوبات التي تعترض التنفيذ والتدابير المتخذة لتجاوزها،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير اﻹنجاز.

الفصل  6ـ تشتمل الوحدة على الخطط الوظيفية التالية :

ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
ـ إطاران بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،

ـ إطاران بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

ـ ضبط قائمة اﻷنشطة الخاضعة إلى ترخيص وقائمة التراخيص
اﻹدارية ﻹنجاز المشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها
وإعداد مشروع اﻷمر الحكومي الخاص بها تطبيقا ﻷحكام الفصل
 4من قانون اﻻستثمار،

الفصل  7ـ تحدث بالوزارة المكلفة باﻻستثمار لجنة يرأسها
الوزير المكلف باﻻستثمار أو من ينوبه ،تتولى متابعة المهام
الموكولة للوحدة المشار إليها أعﻼه وتقييمها طبقا للمقاييس
المضبوطة بالفصل  5من هذا اﻷمر الحكومي.

وتختتم هذه المرحلة بإعداد تقرير يتضمن توصيات
ومقترحات عملية لتبسيط إجراءات إسناد التراخيص والتقليص
منها.

ويسمى أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف باﻻستثمار.

ـ ضبط برنامج حذف التراخيص أو تعويضها بكراسات شروط
وإعداد رزنامة التنفيذ.

المرحلة الثانية  :تمتد على سنتين ابتداء من تاريخ نهاية
المرحلة اﻷولى .وتتضمن هذه المرحلة خاصة :

ـ تنفيذ برنامج تبسيط إجراءات إسناد التراخيص أو حذفها
أو تعويضها بكراسات شروط وفقا للرزنامة المضبوطة بالمرحلة
اﻷولى لنشاط وحدة التصرف حسب اﻷهداف،
ـ إعداد النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بحذف
التراخيص أو تعويضها بكراسات الشروط بالتنسيق مع الهياكل
اﻹدارية المعنية بها،

ـ مراجعة وتحيين كراسات الشروط لممارسة اﻷنشطة
اﻻقتصادية،
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تتركب اللجنة من أعضاء يمثلون الوزارات والهياكل العمومية
المعنية بالتراخيص بما في ذلك ممثل عن الوزارة المكلفة بالوظيفة
العمومية والحوكمة.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو عند اﻻقتضاء كل من يرى
فائدة في اﻻستئناس برأيه وتشريكه في أشغال اللجنة من ممثلي
الوزارات والهياكل المعنية وكذلك كل هيئة أو منظمة أو جمعية
معنية بمجال اﻻستثمار.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثﻼثة أشهر على
اﻷقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .وﻻ يمكنها التداول إﻻ بحضور
نصف أعضائها على اﻷقل .وفي صورة تعذر تحقيق النصاب ،تتم
دعوة اللجنة لﻼنعقاد مرة ثانية خﻼل الخمسة عشر يوما الموالية
وفي هذه الحالة تكون مفاوضاتها قانونية بصرف النظر عن عدد
اﻷعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات اﻷعضاء الحاضرين وفي
صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
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ويرفع الوزير المكلف باﻻستثمار تقريرا سنويا إلى رئيس
الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب اﻷهداف.

الفصل  8ـ يمكن للوحدة اﻻستعانة بخبرات وكفاءات من بين
أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية
يقع تعيينهم بمقتضى مقرر من الوزير المكلف باﻻستثمار بعد أخذ
رأي رؤساء إداراتهم.

كما يمكن لها اﻻستعانة بخبرات وكفاءات من القطاع الخاص
كلما اقتضت الحاجة لذلك يقع تعيينهم بمقتضى مقرر من الوزير
المكلف باﻻستثمار.
ويمكن لرئيس الوحدة أن يدعو عند اﻻقتضاء ممثلي الوزارات
والهياكل المعنية وكذلك كل هيئة أو منظمة أو جمعية معنية بمجال
اﻻستثمار.
العنوان الثاني

التصنيفة التونسية لﻸنشطة

الفصل  9ـ تمثّل التصنيفة التونسية لﻸنشطة المرجع الوطني
الموحد والمحين لﻸنشطة اﻻقتصادية وتمكّن من ترتيبها في كل
القطاعات ضمن فئات متناسقة على المستوى الوطني وقابلة
للمقارنة على المستوى الدولي وذلك خاصة من خﻼل ترميز
أنشطة المؤسسات اﻻقتصادية وإعداد البيانات اﻹحصائية الخاصة
باﻷنشطة اﻻقتصادية واﻻجتماعية.
الفصل  10ـ تهدف التصنيفة التونسية لﻸنشطة خاصة إلى:

ـ تجميع وترتيب المعلومة اﻻقتصادية واﻻجتماعية حسب
اﻷنشطة لغايات إحصائية وفق معايير موحدة،
ـ تبادل معطيات متجانسة بين الهياكل العمومية والخاصة،

ـ تيسير إجراء دراسات تحليلية ومقارنات إحصائية على
المستويين الوطني والدولي.

الفصل  11ـ تتركب التصنيفة التونسية لﻸنشطة من اﻷجزاء
التالية:

ـ اﻹطار العام  :يحدد اﻷهداف من اعتماد التصنيفة ويقدم
المفاهيم والمصطلحات التي تمكن من تطبيقه بشكل ناجع لضمان
تناسقه مع التصانيف الدولية المماثلة،
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ـ الهيكل التفصيلي  :يحدد هيكلة ونظام الترميز المعتمد
لترقيم مختلف فئات التصنيف،

ـ المذكرات التفسيرية  :تمكن من توضيح محتوى وحدود
فئات التصنيف.

يلحق بهذا اﻷمر الحكومي الهيكل التفصيلي للتصنيفة التونسية
لﻸنشطة لسنة .2009
الفصل  12ـ يتولى المعهد الوطني لﻺحصاء :

ـ تقديم المساعدة الفنية لفائدة الهياكل العمومية المعنية
لتطبيق التصنيفة التونسية لﻸنشطة وذلك من خﻼل التكوين
والمساعدة على الترميز،

ـ تحيين التصنيفة التونسية لﻸنشطة ومراجعتها بالتنسيق مع
مختلف الهياكل المعنية وذلك في إطار لجنة قيادة يتم إحداثها
للغرض.
وتكون الهياكل العمومية مطالبة باتخاذ جميع الوسائل
واﻹمكانيات الﻼزمة ﻻعتماد التصنيفة التونسية لﻸنشطة وذلك
كتصنيف وحيد ﻷنشطتها واتخاذ اﻹجراءات الﻼزمة ﻹعادة تصنيف
كافة بياناتها وفقا لهذا التصنيف وذلك في أجل أقصاه سنتان من
تاريخ صدور هذا اﻷمر الحكومي.

ويتولى المعهد الوطني لﻺحصاء تقييم مدى استعمال
التصنيفة التونسية لﻸنشطة من قبل الهياكل العمومية المعنية،

الفصل  13ـ يتم إعداد النصوص الترتيبية الخاصة بتحيين
التصنيفة التونسية لﻸنشطة من قبل المعهد الوطني لﻺحصاء
وتعرض على المجلس الوطني لﻺحصاء ﻹبداء الرأي.

الفصل  14ـ وزير التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي ووزيرة
المالية مكلفان ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي
ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  9مارس .2017
اﻹمضاء المجاور
وزيرة المالية

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

لمياء بوجناح الزريبي

وزير التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي
محمد فاضل عبد الكافي
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ملحق

الهيكل التفصيلي للتصنيفة التونسية لﻸنشطة لسنة 2009
قطاعات فـروع مجموعات أقسام
أ

01

01.1

الــعــــنــــــــاويـــــن

الفﻼحة واستغﻼل الغابات وصيد اﻷسماك

زراعات غير دائمة

الزراعة وتربية الحيوانات والصيد وأنشطة الخدمات ذات الصلة

 01.11زراعة الحبوب )باستثناء اﻷرز(
 01.12زراعة اﻷرز

 01.13زراعة الخضر والبطيخات والجذور والدرنيات
 01.14زراعة القصب السكري
 01.15زراعة التبغ

 01.16زراعة النباتات ذات اﻷلياف

 01.17زراعة البقوليات والبذور الزيتية
01.2

 01.18زراعة النباتات العلفية

 01.19بستنة وزراعات أخرى غير دائمة
زراعات دائمة

 01.21زراعة الكروم )العنب(

 01.22زراعة النخيل المنتج للتمور

 01.23زراعة القوارص )الحمضيات(

 01.24زراعة الثمار ذات النواة والعضم

 01.25زراعة اﻷشجار والشجيرات المثمرة اﻷخرى والجوزيات
 01.26زراعة الزياتين

 01.27زراعة نباتات المشروبات
01.3
01.4

 01.28زراعة نباتات التوابل والنباتات العطرية والطبية والصيدلية
 01.29زراعات أخرى دائمة

غراسات التكاثر )أو إكثار النباتات(

 01.30زراعة المشاتل

اﻹنتاج الحيواني

 01.41تربية اﻷبقار المنتجة للحليب
 01.42تربية اﻷبقار المنتجة للحم

 01.43تربية الخيل والحيوانات الخيلية اﻷخرى
 01.44تربية اﻹبل

 01.45تربية الضأن والماعز
 01.46تربية الخنازير

 01.47تربية الدواجن

عــدد 25
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قطاعات فـروع مجموعات أقسام
01.5
01.6

 01.49تربية حيوانات أخرى

الــعــــنــــــــاويـــــن

زراعة مقترنة بتربية الحيوانات )فﻼحة مختلطة(

 01.50زراعة مقترنة بتربية الحيوانات )فﻼحة مختلطة(

أنشطة دعم الفﻼحة والمعالجة اﻷولية للمحاصيل )ما بعد الجني(

 01.61أنشطة دعم اﻹنتاج الزراعي

 01.62أنشطة دعم اﻹنتاج الحيواني
01.7
02

02.1
02.2
02.3

02.4
03

03.1

03.2

ب

05

صفحــة 942

 01.64معالجة البذور )قبل التخزين أو التسويق(

الصيد والقنص وأنشطة الخدمات المتصلة بهما

 01.70الصيد والقنص وأنشطة الخدمات المتصلة بهما
الحراجة واستغﻼل الغابات

حراجة وأنشطة غابية أخرى

 02.10حراجة وأنشطة غابية أخرى
استغﻼل الغابات

 02.20استغﻼل الغابات )قطع اﻷخشاب(
جني المنتجات الغابية البرية

 02.31جني الحلفاء

 02.32جني الفلّين )الخفاف(

 02.33جني المنتجات الغابية البرية اﻷخرى

خدمات الدعم في مجال استغﻼل الغابات

 02.40خدمات الدعم في مجال استغﻼل الغابات

صيد اﻷسماك وتربية اﻷحياء المائية

صيد اﻷسماك

 03.11صيد اﻷسماك في المياه البحرية
 03.12صيد اﻷسماك في المياه العذبة
تربية اﻷحياء المائية

 03.21تربية اﻷحياء المائية في المياه البحرية
 03.22تربية اﻷحياء المائية في المياه العذبة

05.1
05.2

06

 01.63المعالجة اﻷولية للمحاصيل )ما بعد الجني(

الصناعات اﻹستخراجية )استخراج خامات المعادن وغيرها(

استخراج الفحم الحجري واللينيت
استخراج الفحم الحجري

 05.10استخراج الفحم الحجري
استخراج اللينيت

 05.20استخراج اللينيت

استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي
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قطاعات فـروع مجموعات أقسام
06.1
06.2
07

07.1
07.2

08

08.1

08.2
08.9

استخراج النفط الخام

 06.10استخراج النفط الخام

الــعــــنــــــــاويـــــن

استخراج الغاز الطبيعي

 06.20استخراج الغاز الطبيعي

استخراج خامات معدنية

استخراج خامات الحديد

 07.10استخراج خامات الحديد

استخراج خامات معدنية غير حديدية

 07.21استخراج خامات اﻷورانيوم والثوريوم

 07.29استخراج خامات معدنية أخرى غير حديدية
صناعات استخراجية أخرى

استخراج اﻷحجار والرمل والصلصال )الطفل(

 08.11استخراج أحجار البناء والزينة ،الكلس الصناعي ،الجبس ،الطباشير واﻷردواز
 08.12استغﻼل المحاجر وحقول الرمال والصلصال والكاولين
استخراج الفسفاط الطبيعي

 08.20استخراج الفسفاط الطبيعي

أنشطة إستخراجية أخرى غ.م.س*

 08.91استخراج خامات معدنية للصناعة الكيميائية واﻷسمدة الطبيعية )ما عدا الفسفاط(
ث )التورب(
 08.92استخراج الخ ّ

09

 08.93إنتاج الملح
09.1
09.9

ج

10

10.1

10.2
10.3
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 08.99أنشطة إستخراجية أخرى غ.م.س*

خدمات الدعم لﻸنشطة اﻻستخراجية

أنشطة الدعم ﻻستخراج النفط والغاز الطبيعي

 09.10أنشطة الدعم ﻹستخراج النفط والغاز الطبيعي

أنشطة الدعم للصناعات اﻻستخراجية اﻷخرى

 09.90أنشطة الدعم للصناعات اﻻستخراجية اﻷخرى
الصناعات التحويلية )معملية(
الصناعات الغذائية

تحويل وحفظ اللحوم وإعداد منتجات من اللحوم

 10.11تحويل وحفظ لحوم الجزارة

 10.12تحويل وحفظ لحوم الدواجن
 10.13إعداد منتجات من اللحوم

تحويل وحفظ اﻷسماك والقشريات والرخويات

 10.20تحويل وحفظ اﻷسماك والقشريات والرخويات
تحويل وحفظ الفواكه والخضر
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قطاعات فـروع مجموعات أقسام

 10.31تحويل وحفظ البطاطا

 10.32صنع عصير الفواكه والخضر

الــعــــنــــــــاويـــــن

 10.33تحويل الطماطم وتصبيرها
10.4

 10.34تحويل خضر أخرى وتصبيرها )ما عدى الطماطم(
 10.39تحويل الفواكه وتصبيرها

صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

 10.41صنع زيت الزيتون

 10.42صنع الزيوت والدهون الخام

 10.43صنع الزيوت والدهون المكررة

10.5

 10.44صنع المرغرين والدهون المشابهة الصالحة لﻸكل

10.6

 10.52صنع المثلجات والصوربي

10.7

صناعة منتجات الحليب

 10.51صنع منتجات اﻷلبان بما في ذلك الجبن

تحويل الحبوب ،صنع المنتجات النشوية

 10.61الطّحانة )رحي الحبوب(
 10.62صنع منتجات نشوية

 10.69أنشطة أخرى لتحويل الحبوب

صناعة منتجات المخابز والمرطبات والعجين الغذائي

 10.71مخابز ومخابز مقترنة بصنع المرطبات
 10.72صنع المرطبات )فقط(

10.8

 10.73صنع البسكوت والبسكويت والمرطبات المصبرة
 10.74صنع العجين الغذائي والكسكس

صناعة منتجات غذائية أخرى

 10.81صنع السكر

 10.82صنع الكاكاو والشكﻼطة والحلويات السكرية
 10.83تحويل البن والشاي

 10.84صنع التوابل والبهارات

 10.85صنع اﻷطعمة واﻷطباق الجاهزة
10.9

11

صفحــة 944

11.0

 10.86صنع أغذية مﻼئمة لﻸطفال وأغذية للحمية
 10.89صنع منتجات غذائية أخرى غ.م.س*
صنع اﻷغذية الحيوانية

 10.91صنع أغذية حيوانات المزرعة

 10.92صنع أغذية الحيوانات المنزلية
صناعة المشروبات
صناعة المشروبات
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قطاعات فـروع مجموعات أقسام

 11.01إنتاج المشروبات الكحولية المقطرة
 11.02إنتاج الخمر

الــعــــنــــــــاويـــــن

 11.03صنع اﻷنبذة )من نوع السيدر( وخمور الفواكه
 11.04إنتاج مشروبات أخرى مخمرة غير مقطرة
 11.05صناعة الجعة )البيرة(

 11.06صناعة المنتشة )المالت(
12

13

 11.07صناعة مياه المائدة )للشراب(
12.0

13.1
13.2

13.3
13.4

13.9

 11.08إنتاج المشروبات المنعشة )غير الكحولية(
صناعة منتجات التبغ
صناعة منتجات التبغ

 12.00صناعة منتجات التبغ
صناعة النسيج

تحضير اﻷلياف النسيجية والغزل

 13.10تحضير اﻷلياف النسيجية والغزل
النسيج

 13.21النسيج الصناعي

 13.29النسيج التقليدي

إتمام تجهيز المنسوجات

 13.30إتمام تجهيز المنسوجات
إنتاج الزرابي والسجاد

 13.41اﻹنتاج الصناعي للزرابي والسجاد
 13.42صنع تقليدي للزرابي

صناعة منسوجات أخرى

 13.91صنع اﻷقمشة المزردة

 13.92إنتاج صناعي ﻷقمشة منزلية متنوعة

 13.93إنتاج صناعي لمنتجات نسيج أخرى ما عدى المﻼبس
 13.94صنع الخيوط والحبال والشباك

 13.95صنع منتجات غير منسوجة ما عدى المﻼبس
 13.96صناعة منسوجات تقنية وصناعية أخرى
14

 13.97صنع حرفي لمنتجات النسيج التقليدية
14.1

 13.99صناعة منسوجات أخرى غ.م.س*
صناعة المﻼبس

صناعة المﻼبس غير المصنوعة من الفراء

 14.11صنع مﻼبس من الجلد
 14.12صنع مﻼبس العمل

عــدد 25
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قطاعات فـروع مجموعات أقسام

 14.13صنع مﻼبس بالقياس

 14.14إنتاج صناعي للمﻼبس الخارجية

الــعــــنــــــــاويـــــن

 14.15إنتاج حرفي للباس التقليدي
14.2
14.3

15

15.1

15.2

16

 14.16صنع مﻼبس داخلية

 14.19صنع مﻼبس أخرى وصنع مكمﻼت اللّباس
صنع منتجات من الفراء

 14.20صنع منتجات من الفراء

صنع منتجات من اﻷقمشة المزردة

 14.31صنع الجوارب من اﻷقمشة المزردة

 14.39صنع منتجات أخرى من اﻷقمشة المزردة
صناعة الجلد واﻷحذية

تهيئة الجلود ودباغتها ،تحضير وصباغة الفراء ،صنع معدات السفر وصنع السروج ومنتجات أخرى من
الجلد )الماروكنري(

 15.11تهيئة الجلود ودباغتها ،تحضير وصباغة الفراء

 15.12صنع معدات السفر ومنتجات أخرى من الجلد )الماروكنري(
صنع اﻷحذية

 15.21إنتاج صناعي لﻸحذية

 15.22صنع حرفي لﻸحذية التقليدية
16.1
16.2

نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلّين ماعدى صناعة اﻷثاث؛ صناعة منتجات من القصب
ومواد الضفر )كالحلفاء(
نشر الخشب ونجره

 16.10نشر الخشب ونجره

صناعة منتجات من الخشب ،الفلين ،القصب ومواد الضفر

 16.21صنع رقائق من قشرة الخشب واﻷلواح المصنوعة من الخشب
 16.22صنع الرقائق الخشبية المجمعة

 16.23صنع هياكل البناء الخشبية والنجارة الخشبية اﻷخرى
 16.24صنع أوعية اللف من الخشب
17

 16.25إنتاج صناعي لمنتجات متنوعة من الخشب
17.1

17.2

 16.29صنع حرفي لمنتجات تقليدية متنوعة من الخشب والفلين والقصب ومواد الضفر
صنع الورق والورق المقوى

صنع عجين الورق والورق والورق المقوى

 17.11صنع عجين الورق

 17.12صنع الورق والورق المقوى

صنع منتجات من الورق أو الورق المقوى

 17.21صنع الورق المقوى المموج ومواد اللّف من الورق والورق المقوى
 17.22صنع منتجات من الورق لﻼستعمال الصحي أو المنزلي

صفحــة 946
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قطاعات فـروع مجموعات أقسام

 17.23صنع منتجات الوراقة

18

 17.24صنع الورق الملون والمرسوم

18.1

الــعــــنــــــــاويـــــن

 17.29صنع منتجات أخرى من الورق والورق المقوى
أنشطة الطباعة ونسخ التسجيﻼت

أنشطة الطباعة والخدمات المتصلة بها

 18.11طباعة الجرائد

 18.12أنشطة طباعة أخرى
18.2
19

19.1
19.2

20

20.1

 18.13أنشطة ما قبل النشر

 18.14تجليد الكتب وأشغال مكملة
نسخ التسجيﻼت

 18.20نسخ التسجيﻼت

صنع فحم الكوك ،تكرير النفط

صنع فحم الكوك )تكويك(

 19.10صنع فحم الكوك
تكرير النفط

 19.20تكرير النفط

صناعة كيميائية

صناعة المواد الكيميائية اﻷساسية واﻷسمدة والمركبات اﻷزوتية واللدائن البﻼستيكية في أشكالها
اﻷولية وصنع المطاط التركيبي

 20.11صنع الغازات الصناعية

 20.12صنع الملونات والصباغ

 20.13صنع مواد كيميائية أساسية غير عضوية أخرى
 20.14صنع مواد كيميائية عضوية أساسية أخرى
 20.15صنع مواد أزوتية وصنع اﻷسمدة
20.2
20.3
20.4
20.5

 20.16صنع مواد اللدائن )البﻼستيك( اﻷساسية
 20.17صنع المطاط التركيبي

صنع المبيدات والمواد الكيميازراعية

 20.20صنع المبيدات والمواد الكيميازراعية

صنع الدهن والبرنيق )الفرنيس( وأحبار الطباعة

 20.30صنع الدهن والبرنيق )الفرنيس( وأحبار الطباعة
صنع الصابون ومواد التنظيف والعطور

 20.41صنع الصابون ومواد التنظيف ومواد الصيانة
 20.42صنع العطور ومواد التجميل
صنع مواد كيميائية أخرى

 20.51صنع المواد المتفجرة

 20.52صنع اﻷصماغ )الكولّة(
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قطاعات فـروع مجموعات أقسام
20.6
21

21.1
21.2

22

22.1

22.2

 20.53صنع الزيوت اﻷساسية

 20.59صنع مواد كيميائية أخرى غ.م.س *

الــعــــنــــــــاويـــــن

صنع ألياف اصطناعية أو تركيبية

 20.60صنع ألياف اصطناعية أو تركيبية
صنع مواد صيدلية

صنع مواد صيدلية أساسية

 21.10صنع مواد صيدلية أساسية

صنع مستحضرات صيدلية

 21.20صنع مستحضرات صيدلية

صنع منتجات من المطاط واللدائن )البﻼستيك(

صنع منتجات من المطاط

 22.11صنع العجﻼت المطاطية ومواد تجديد اﻷسطح الخارجية للعجﻼت المطاطية
 22.19صنع منتجات أخرى من المطاط
صنع منتجات من اللدائن

 22.21صنع اﻷلواح واﻷوراق واﻷنابيب والقضبان من اللدائن
 22.22صنع أوعية اللّف من اللدائن

23

 22.23صنع عناصر البناء من اللدائن
23.1

 22.29صنع منتجات أخرى من اللدائن

صنع منتجات منجمية أخرى غير معدنية
صنع الزجاج ومنتجات من الزجاج

 23.11صنع الزجاج المسطّح

 23.12صياغة وتحويل الزجاج المسطّح
 23.13صنع الزجاج المجوف
23.2
23.3

23.4

 23.14صنع اﻷلياف الزجاجية

 23.19صنع منتجات أخرى من الزجاج وصياغتها

صنع منتجات منجمية غير معدنية تتحمل الحرارة

 23.20صنع منتجات منجمية غير معدنية تتحمل الحرارة
صنع مواد بناء من الطين المكوي

 23.31صنع الزليج من الخزف

 23.32صنع القرميد واﻵجر من الطين المكوي )الفخار(
صنع منتجات خزفية أخرى

 23.41إنتاج صناعي لمنتجات خزفية لﻼستعمال المنزلي أو للزخرفة
 23.42صنع تقليدي لمنتجات خزفية لﻼستعمال المنزلي أو للزخرفة
 23.43صنع تجهيزات صحية من الخزف

 23.44صنع العوازل الكهربائية والقطع العازلة من الخزف

صفحــة 948
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قطاعات فـروع مجموعات أقسام

 23.45صنع منتجات خزفية أخرى لﻼستعمال التقني

23.5

 23.49صنع منتجات خزفية أخرى

23.6

 23.52صنع الجير والجبس

الــعــــنــــــــاويـــــن

صنع اﻷسمنت والجير والجبس

 23.51صنع اﻷسمنت

صنع عناصر من الخرسانة واﻹسمنت والجبس

 23.61صنع عناصر من الخرسانة للبناء
 23.62صنع عناصر من الجبس للبناء

 23.63صنع الخرسانة الجاهزة لﻺستعمال

 23.64صنع المﻼط والخرسانة المخلوطة خلطا جافّا
23.7
23.9

24

24.1
24.2
24.3

 23.65صنع عناصر من ألياف اﻹسمنت

 23.69صنع عناصر أخرى من الخرسانة واﻹسمنت أو من الجبس
قطع وتشكيل وصقل اﻷحجار

 23.70قطع وتشكيل وصقل اﻷحجار

صنع منتجات كاشطة ومنتجات من مواد منجمية غير معدنية غ.م.س*

 23.91صنع منتجات كاشطة

 23.99صنع منتجات من مواد منجمية غير معدنية غ.م.س*
صناعة المعادن

صناعة الحديد

 24.10صناعة الحديد

صنع اﻷنابيب من الفوﻻذ وملحقاتها من الفوﻻذ

 24.20صنع اﻷنابيب من الفوﻻذ وملحقاتها من الفوﻻذ

صنع منتجات أخرى من التحويل اﻷولي للفوﻻذ

 24.31مد الفوﻻذ على البارد

 24.32تصفيح )ﻻميناج( الفوﻻذ على البارد
24.4

 24.33تجنيب الفوﻻذ على البارد بالتشكيل أو بالطي
 24.34فلد الفوﻻذ على البارد

إنتاج المعادن النفيسة والمعادن غير الحديدية أخرى

 24.41إنتاج المعادن النفيسة
 24.42صناعة اﻷلومنيوم

 24.43صناعة الرصاص والقصدير )الزنك( والتوتياء )إيتان(
 24.44صناعة النحاس
24.5

عــدد 25

 24.45صناعة معادن غير حديدية أخرى
 24.46تحضير وتحويل المواد النووية

سباكة )تذويب المعادن ،فوندري(
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صفحـة 949

قطاعات فـروع مجموعات أقسام

 24.51سباكة الصلب )الفونت(
 24.52سباكة الفوﻻذ

25

الــعــــنــــــــاويـــــن

 24.53سباكة المعادن الخفيفة
25.1

25.2

25.3
25.4
25.5
25.6

25.7

 24.54سباكة معادن غير حديدية أخرى

صناعة منتجات من المعادن ما عدى صناعة اﻵﻻت )الماكينات( والمعدات

صنع عناصر من المعادن للبناء

 25.11صنع هياكل معدنية وأجزاؤها

 25.12صنع اﻷبواب والنوافذ المعدنية

صنع اﻷوعية والخزانات والصهاريج المعدنية

 25.21صنع المشعاعات )رادياتور( ومراجل التدفئة المركزية
 25.22صنع خزانات معدنية للغاز المضغوط أو السائل
 25.29صنع خزانات وصهاريج معدنية أخرى

صنع مولّدات بخار الماء باستثناء مراجل التدفئة المركزية

 25.30صنع مولّدات بخار الماء باستثناء مراجل التدفئة المركزية
صنع اﻷسلحة والذخيرة

 25.40صنع اﻷسلحة والذخيرة

سبك المعادن وطرقها ورشمها وميتالورجيا المساحيق

 25.50سبك المعادن وطرقها ورشمها وميتالورجيا المساحيق
معالجة وطلي المعادن ،المعالجة باﻵﻻت )أوزيناج(

 25.61معالجة وطلي المعادن ،المعالجة باﻵﻻت )أوزيناج(
 25.62أشغال الميكانيك العام )خراطة ،تفريز ،تعديل(...

صنع أدوات القطع والمعدات اليدوية واﻷدوات المعدنية اﻷخرى

 25.71صنع أدوات القطع

 25.72صنع اﻷقفال ومنتجات حديدية متنوعة أخرى
25.9

 25.73صنع اﻵﻻت اﻷدواتية

 25.74صنع اﻷدوات الميكانيكية

صنع منتجات معدنية أخرى

 25.91صنع البراميل واﻷوعية المماثلة من المعادن
 25.92صنع مواد اللّف المعدنية الخفيفة

 25.93صنع منتجات من الخيوط المعدنية وصنع السﻼسل والزنابرك )روسور(
 25.94صنع البراغي والمحازق )صنع الفيس والبولون(
26

صفحــة 950

 25.95صنع حرفي لمنتجات تقليدية من المعادن غ.م.س*
26.1

 25.99صنع منتجات متنوعة أخرى من المعادن غ.م.س*

صنع تجهيزات إعﻼمية ومنتجات إلكترونية وبصرية
صنع المكونات واللّوحات اﻹلكترونية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  28مارس 2017

عـــدد 25

قطاعات فـروع مجموعات أقسام
26.2
26.3
26.4
26.5

26.6
26.7
26.8
27

27.1

27.2
27.3

27.4
27.5

27.9
28

عــدد 25

 26.11صنع مكونات إلكترونية

 26.12صنع لوحات إلكترونية مجمعة

الــعــــنــــــــاويـــــن

صنع الحواسيب والمعدات الملحقة

 26.20صنع الحواسيب والمعدات الملحقة
صنع أجهزة اﻻتصال

 26.30صنع أجهزة اﻻتصال

صنع منتجات إلكترونية واسعة اﻹستهﻼك

 26.40صنع منتجات إلكترونية واسعة اﻹستهﻼك

صنع أدوات القياس واﻻختبار والمﻼحة وصناعة الساعات

 26.51صنع أدوات القياس واﻻختبار والمﻼحة

 26.52صناعة الساعات بإختﻼف أنواعها )وآليات تحديد التوقيت(

صناعة أجهزة اﻷشعة الطبية واﻷجهزة الطبية والعﻼجية

 26.60صناعة أجهزة اﻷشعة الطبية واﻷجهزة الطبية والعﻼجية

صنع اﻷدوات البصرية وآﻻت التصوير الفوتوغرافي

 26.70صنع اﻷدوات البصرية وآﻻت التصوير الفوتوغرافي
صناعة الوسائط المغناطسية والبصرية

 26.80صناعة الوسائط المغناطسية والبصرية
صناعة اﻷجهزة الكهربائية

صنع المحركات والمولّدات والمحوﻻت الكهربائية وأجهزة التوزيع والتحكم في التيار الكهربائي

 27.11صنع المحركات والمولّدات والمحوﻻت الكهربائية
 27.12صنع أجهزة التوزيع والتحكم في التيار الكهربائي
صنع البطاريات والمركمات الكهربائية

 27.20صنع البطاريات والمركمات الكهربائية

صنع اﻷسﻼك والكابﻼت وصنع أجهزة التركيب الكهربائية

 27.31صنع كابﻼت اﻷلياف البصرية

 27.32صنع أسﻼك وكابﻼت إلكترونية وكهربائية أخرى
 27.33صنع أجهزة التركيب الكهربائية

صنع أجهزة اﻹنارة الكهربائية

 27.40صنع أجهزة اﻹنارة الكهربائية
صنع آﻻت كهربائية منزلية

 27.51صنع آﻻت كهربائية منزلية

 27.52صنع آﻻت منزلية غير كهربائية
صنع معدات كهربائية أخرى

 27.90صنع معدات كهربائية أخرى

صنع آﻻت ومعدات غ.م.س*
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صفحـة 951

قطاعات فـروع مجموعات أقسام
28.1

صنع آﻻت متعددة اﻷغراض

الــعــــنــــــــاويـــــن

 28.11صنع المحركات والتوربينات باستثناء محركات الطائرات والعربات
 28.12صنع اﻷجهزة الهيدروليكية والهوائية
 28.13صنع المضخات والمضاغط اﻷخرى

28.2

 28.14صنع الحنفيات ومعداتها اﻷخرى

 28.15صنع المسننّات واﻷعضاء الميكانيكية الناقلة للحركة
صنع آﻻت أخرى متعددة اﻷغراض

 28.21صنع اﻷفران والمحاريق )مواقد أفران الصهر(
 28.22صنع آﻻت الرفع والمناولة

 28.23صنع اﻵﻻت والمعدات المكتبية باستثناء الحواسيب والمعدات الملحقة بها
 28.24صنع اﻷدوات اﻵلية المنقولة ذات محرك مندمج
28.3
28.4

28.9

 28.25صنع تجهيزات التهوئة وتجهيزات التبريد الصناعي
 28.29صنع آﻻت متنوعة متعددة اﻷغراض

صنع اﻵﻻت المستعملة في الفﻼحة والغابات

 28.30صنع اﻵﻻت المستعملة في الفﻼحة والغابات

صنع آﻻت تشكيل المعادن واﻷدوات اﻵلية

 28.41صنع اﻷدوات اﻵلية لتشكيل المعادن
 28.49صنع أدوات آلية أخرى

صنع آﻻت أخرى ذات اﻻستعمال المختص

 28.91صنع آﻻت العدانة

 28.92صنع آﻻت ﻻستخراج المعادن أو للبناء
 28.93صنع آﻻت للصناعة الفﻼحية-الغذائية
 28.94صنع آﻻت لصناعة النسيج

 28.95صنع آﻻت لصناعة الورق والورق المقوى
29

 28.96صنع آﻻت لصناعة المطاط واللدائن
29.1
29.2
29.3

30

صفحــة 952

 28.99صنع آﻻت أخرى ذات اﻻستعمال المختص غ.م.س*
صناعة السيارات

صنع عربات ذات محرك

 29.10صنع عربات ذات محرك

صنع هياكل السيارات والمقطورات

 29.20صنع هياكل السيارات والمقطورات
صنع لوازم السيارات

 29.31صنع معدات كهربائية وإلكترونية للسيارات
 29.32صنع معدات أخرى للسيارات
صنع معدات نقل أخرى
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عـــدد 25

قطاعات فـروع مجموعات أقسام
30.1

30.2
30.3
30.4
30.9

31

صنع المراكب البحرية

 30.11صنع السفن والهياكل العائمة

الــعــــنــــــــاويـــــن

 30.12صنع مراكب النزهة

صنع القاطرات ومعدات السكك الحديدية المتنقلة

 30.20صنع القاطرات ومعدات السكك الحديدية المتنقلة
صنع الطائرات والمركبات الفضائية

 30.30صنع الطائرات والمركبات الفضائية
صنع العربات العسكرية الحربية

 30.40صنع العربات العسكرية الحربية
صنع معدات نقل غ.م.س*

 30.91صنع الدراجات النارية

 30.92صنع الدراجات العادية وعربات المعوقين
31.0

 30.99صنع معدات نقل أخرى غ.م.س*
صنع اﻷثاث
صنع اﻷثاث

 31.01صنع أثاث المكاتب والمغازات
 31.02صنع أثاث المطبخ

 31.03صنع الحشايا )المضارب(
32

 31.08صناعات ملحقة بصنع اﻷثاث
32.1

32.2
32.3
32.4
32.5
32.9

عــدد 25

 31.09صنع أصناف أخرى من اﻷثاث
صناعات تحويلية أخرى

صنع المجوهرات والحلي والمصوغ واﻷصناف المماثلة

 32.11سك النقود

 32.12صنع المجوهرات والحلي والمصوغ
 32.13صنع المجوهرات المقلّدة
صنع اﻵﻻت الموسيقية

 32.20صنع اﻵﻻت الموسيقية
صنع أدوات الرياضة

 32.30صنع أدوات الرياضة

صنع اﻷلعاب واللعب

 32.40صنع اﻷلعاب واللعب

صنع اﻷدوات والمستلزمات المستعملة في المجال الطبي وفي طب اﻷسنان

 32.50صنع اﻵﻻت والمستلزمات المستعملة في المجال الطبي وفي طب اﻷسنان
صناعات تحويلية غ.م.س*

 32.91صناعة الفراشي والمكانس والمنافض
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صفحـة 953

قطاعات فـروع مجموعات أقسام
33

33.1

 32.99صناعات تحويلية أخرى غ.م.س*

الــعــــنــــــــاويـــــن

إصﻼح وتركيب اﻵﻻت والمعدات

إصﻼح منتجات معدنية وإصﻼح اﻵﻻت والمعدات

 33.11إصﻼح منتجات معدنية

 33.12إصﻼح آﻻت ومعدات ميكانيكية

 33.13إصﻼح معدات الكترونية وبصرية
 33.14إصﻼح معدات كهربائية
 33.15إصﻼح وصيانة السفن

 33.16إصﻼح وصيانة الطائرات والمركبات الفضائية
33.2
د

35

هـ

36

35.1

 33.17إصﻼح وصيانة وسائل نقل أخرى
 33.19إصﻼح معدات أخرى

تركيب آﻻت ومعدات صناعية

 33.20تركيب آﻻت ومعدات صناعية

إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف
إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف
إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء

 35.11إنتاج الكهرباء
 35.12نقل الكهرباء

35.2

35.3

37

38

صفحــة 954

36.0

37.0

38.1

 35.13توزيع الكهرباء
 35.14بيع الكهرباء

إنتاج وتوزيع المحروقات الغازية

 35.21إنتاج المحروقات الغازية

 35.22توزيع المحروقات الغازية عبر اﻷنابيب
 35.23بيع المحروقات الغازية عبر اﻷنابيب

إنتاج وتوزيع البخار والهواء المكيف

 35.30إنتاج وتوزيع البخار والهواء المكيف

إنتاج وتوزيع الماء ،التطهير ،التصرف في النفايات ومعالجتها
تجميع المياه ومعالجتها وتوزيعها
تجميع المياه ومعالجتها وتوزيعها

 36.00تجميع المياه ومعالجتها وتوزيعها
جمع ومعالجة المياه المستعملة
جمع ومعالجة المياه المستعملة

 37.00جمع ومعالجة المياه المستعملة

جمع ومعالجة النفايات والتخلص منها واسترداد المواد

جمع النفايات )القمامة(
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عـــدد 25

قطاعات فـروع مجموعات أقسام

39

و

41

38.2

 38.12جمع النفايات الخطرة

38.3

 38.22معالجة النفايات الخطرة والتخلص منها

39.0

41.1
41.2

42

43

42.1

معالجة النفايات والتخلص منها

 38.21معالجة النفايات غير الخطرة والتخلص منها
خدمات استرداد المواد المستعملة

 38.31إزالة حطام السفن ،السيارات ،الحواسيب...
 38.32خدمات استرداد الفضﻼت المصنّفة

إزالة التلوث وخدمات أخرى للتصرف في النفايات
إزالة التلوث وخدمات أخرى للتصرف في النفايات

 39.00إزالة التلوث وخدمات أخرى للتصرف في النفايات
البناء

تشييد المباني

التطوير العقاري

 41.10التطوير العقاري

تشييد المباني السكنية وغير السكنية

 41.20تشييد المباني السكنية وغير السكنية
الهندسة المدنية

إنجاز الطرق والسكك الحديدية

 42.11إنجاز الطرق والطرق السيارة
 42.12إنجاز السكك الحديدية

42.2

 42.13تشييد الجسور واﻷنفاق

42.9

 42.22مد أسﻼك الكهرباء واﻻتصاﻻت

43.1

43.2

عــدد 25

 38.11جمع النفايات غير الخطرة

الــعــــنــــــــاويـــــن

إنجاز شبكات وخطوط المرافق العامة

 42.21إنجاز شبكات نقل السوائل

تشييد منشآت الهندسة المدنية اﻷخرى

 42.91تشييد منشآت في المياه

 42.99تشييد منشآت الهندسة المدنية اﻷخرى غ.م.س*
أنشطة البناء المتخصصة
الهدم وإعداد المواقع

 43.11أشغال الهدم

 43.12أشغال إعداد المواقع

 43.13حفر اﻵبار والحفر اﻻختباري

أشغال تركيب الكهرباء والسباكة وأشغال التركيب اﻷخرى

 43.21أشغال تركيب الكهرباء
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صفحـة 955

قطاعات فـروع مجموعات أقسام
43.3

الــعــــنــــــــاويـــــن

 43.22أشغال السباكة وتركيب معدات التدفئة وتكييف الهواء
 43.29أشغال تركيب أخرى

أشغال إتمام للمباني

 43.31أشغال جبسية

 43.32أشغال النجارة

 43.33أشغال تغليف اﻷرضية والجدران
 43.34تركيب المرايا والزجاج
43.9

ز

45

 43.39أشغال أخرى متممة للبناء

أنشطة البناء المتخصصة اﻷخرى

 43.91أشغال تغطية سطوح المباني

 43.99أنشطة البناء المتخصصة اﻷخرى غ.م.س*
45.1

45.2
45.3

45.4

46

 43.35أشغال دهن المباني

46.1

تجارة وإصﻼح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

تجارة و إصﻼح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

تجارة المركبات ذات المحركات

 45.11تجارة السيارات والمركبات الخفيفة ذات المحركات
 45.19تجارة المركبات اﻷخرى ذات المحركات

صيانة وإصﻼح المركبات ذات المحركات

 45.20صيانة وإصﻼح المركبات ذات المحركات

تجارة قطع الغيار ولوازم المركبات ذات المحركات

 45.31تجارة قطع الغيار ولوازم المركبات ذات المحركات بالجملة

 45.32تجارة قطع الغيار ولوازم المركبات ذات المحركات بالتفصيل
تجارة وإصﻼح الدراجات النارية

 45.41تجارة الدراجات النارية

 45.42إصﻼح الدراجات النارية

تجارة الجملة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

وسطاء تجارة الجملة

 46.11وسطاء تجارة المواد اﻷولية الفﻼحية والحيوانات الحية ومواد النسيج اﻷولية والمواد النصف جاهزة
 46.12وسطاء تجارة المحروقات والمعادن وخامات المعادن والمواد الكيميائية
 46.13وسطاء تجارة الخشب ومواد البناء

 46.14وسطاء تجارة اﻵﻻت والتجهيزات الصناعية والسفن والطائرات

 46.15وسطاء تجارة اﻷثاث واﻷدوات المنزلية والمواد الحديدية المتنوعة

 46.16وسطاء تجارة النسيج والمﻼبس والفراء واﻷحذية ومنتوجات أخرى من الجلد
 46.17وسطاء تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ
 46.18وسطاء تجارة مختصون في مواد خاصة أخرى
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الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  28مارس 2017

عـــدد 25

قطاعات فـروع مجموعات أقسام
46.2

 46.19وسطاء تجارة مواد متنوعة

الــعــــنــــــــاويـــــن

تجارة المواد الفﻼحية الخام والحيوانات الحية بالجملة

 46.21تجارة الحبوب والتبغ الخام والبذور والعلف الحيواني بالجملة
 46.22تجارة الزهور والنباتات بالجملة

46.3

 46.23تجارة الحيوانات الحية بالجملة

 46.24تجارة الجلود الخام والجلود المدبوغة بالجملة

تجارة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة

 46.31تجارة الفواكه والخضر بالجملة

 46.32تجارة اللحوم ومنتجاتها بالجملة

 46.33تجارة اﻷلبان ومشتقاتها والبيض والزيوت والدهنيات الصالحة لﻼستهﻼك بالجملة
 46.34تجارة المشروبات بالجملة
 46.35تجارة التبغ بالجملة

 46.36تجارة السكر والشكﻼطة والحلويات والبن والشاي والكاكاو والتوابل بالجملة
 46.37تجارة اﻷسماك والقشريات والرخويات بالجملة
46.4

 46.38تجارة بالجملة متخصصة في مواد غذائية أخرى

 46.39تجارة بالجملة غير متخصصة في المواد الغذائية والمشروبات والتبغ
تجارة لوازم شخصية ومنزلية بالجملة

 46.41تجارة النسيج بالجملة

 46.42تجارة المﻼبس واﻷحذية بالجملة
 46.43تجارة اﻷجهزة الكهربائية المنزلية

 46.44تجارة آنية المائدة ومصنوعات الزجاج المنزلية ومواد الصيانة بالجملة
 46.45تجارة العطور ومواد التجميل بالجملة
 46.46تجارة المواد الصيدلية بالجملة

 46.47تجارة اﻷثاث والزرابي ومعدات اﻹضاءة بالجملة
 46.48تجارة الساعات والمجوهرات بالجملة

46.5

 46.49تجارة لوازم شخصية ومنزلية أخرى بالجملة

46.6

 46.52تجارة المكونات والتجهيزات اﻹلكترونية واﻻتصاﻻت بالجملة

تجارة تجهيزات اﻹعﻼمية واﻹتصال بالجملة

 46.51تجارة أجهزة الحاسوب وتجهيزاته الطرفية والبرمجيات بالجملة
تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة

 46.61تجارة المعدات الفﻼحية بالجملة

 46.62تجارة اﻵﻻت الميكانيكية بالجملة

 46.63تجارة اﻵﻻت الخاصة بالصناعات اﻻستخراجية وبالبناء وبالهندسة المدنية بالجملة
 46.64تجارة آﻻت صناعة النسيج والمﻼبس بالجملة
 46.65تجارة أثاث المكتب بالجملة
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قطاعات فـروع مجموعات أقسام

 46.66تجارة آﻻت وتجهيزات المكتب بالجملة

46.7

 46.67تجارة معدات كهربائية أخرى بالجملة

الــعــــنــــــــاويـــــن

 46.69تجارة آﻻت وتجهيزات أخرى بالجملة

أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة

 46.71تجارة المحروقات والمنتجات ذات العﻼقة بالجملة
 46.72تجارة المعادن وخامات المعادن بالجملة

 46.73تجارة الخشب ومشتقات الخشب بالجملة

 46.74تجارة مواد البناء ومعدات التجهيز الصحي بالجملة

 46.75تجارة المواد الحديدية ولوازم السباكة والتدفئة بالجملة
 46.76تجارة المواد الكيميائية بالجملة
46.9
47

47.1

 46.77تجارة مواد وسيطة أخرى بالجملة

 46.78تجارة النفايات والفضﻼت )الخردة( بالجملة

أصناف أخرى من تجارة الجملة غير المتخصصة

 46.90أصناف أخرى من تجارة الجملة غير المتخصصة

تجارة بالتفصيل باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
تجارة بالتفصيل في المتاجر غير المتخصصة

 47.11تجارة مواد التغذية العامة بالتفصيل

 47.12مغازات ذات مساحة كبيرة )سوبرات ،سوبرماركت وهيبارماركت(
47.2

 47.13تجارة مصنوعات تقليدية متنوعة بالتفصيل

 47.19تجارة أخرى بالتفصيل في المتاجر غير المتخصصة

تجارة مواد التغذية بالتفصيل في متاجر متخصصة

 47.21تجارة الفواكه والخضر بالتفصيل في متاجر متخصصة

 47.22تجارة اللحوم ومشتقات اللحوم بالتفصيل في متاجر متخصصة

 47.23تجارة اﻷسماك والقشريات والرخويات بالتفصيل في متاجر متخصصة
 47.24تجارة الخبز والمرطبات والحلويات بالتفصيل في متاجر متخصصة
 47.25تجارة المشروبات بالتفصيل في متاجر متخصصة

 47.26تجارة التبغ ومشتقاته بالتفصيل في متاجر متخصصة
 47.27تجارة اﻷلبان ومشتقاتها بالتفصيل
47.3
47.4

 47.28تجارة الحبوب والخضر الجافة ومواد البقالة )عطرية( بالتفصيل
 47.29تجارة مواد غذائية أخرى بالتفصيل في متاجر متخصصة
تجارة الوقود بالتفصيل في متاجر متخصصة

 47.30تجارة الوقود بالتفصيل في متاجر متخصصة

تجارة لوازم وتجهيزات اﻹعﻼمية واﻻتصال بالتفصيل في متاجر متخصصة

 47.41تجارة بالتفصيل ﻷجهزة الحاسوب ووحداته الطرفية والبرمجيات الخاصة في متاجر متخصصة
 47.42تجارة بالتفصيل لمعدات اﻻتصال في مغازات متخصصة
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قطاعات فـروع مجموعات أقسام
47.5

الــعــــنــــــــاويـــــن

 47.43تجارة المعدات السمعية البصرية بالتفصيل في مغازات متخصصة
تجارة التجهيزات المنزلية بالتفصيل في مغازات متخصصة

 47.51تجارة النسيج بالتفصيل في مغازات متخصصة

 47.52تجارة المنتجات الحديدية )كانكايري( والدهن والزجاج بالتفصيل في مغازات متخصصة

 47.53تجارة الزرابي والمفروشات واﻷغطية الحائطية واﻷرضية بالتفصيل في مغازات متخصصة
47.6

 47.54تجارة اﻵﻻت الكهربائية المنزلية بالتفصيل في مغازات متخصصة

 47.59تجارة اﻷثاث ومعدات اﻹضاءة والتجهيزات المنزلية اﻷخرى بالتفصيل في مغازات متخصصة
تجارة المعدات التثقيفية والترفيهية بالتفصيل في مغازات متخصصة

 47.61تجارة الكتب بالتفصيل في مغازات متخصصة

 47.62تجارة الجرائد والمجﻼت ومنتجات من الورق بالتفصيل في مغازات متخصصة
 47.63تجارة تسجيﻼت الموسيقى والفيديو بالتفصيل في مغازات متخصصة
47.7

 47.64تجارة معدات رياضية بالتفصيل في مغازات متخصصة
 47.65تجارة اﻷلعاب واللعب بالتفصيل في مغازات متخصصة

أصناف أخرى من تجارة التفصيل في مغازات متخصصة

 47.71تجارة المﻼبس بالتفصيل في مغازات متخصصة

 47.72تجارة اﻷحذية ومصنوعات من الجلد بالتفصيل في مغازات متخصصة
 47.73تجارة المواد الصيدلية بالتفصيل في مغازات متخصصة

 47.74تجارة اﻷدوات الطبية وأدوات تقويم اﻷعضاء بالتفصيل في مغازات متخصصة
 47.75تجارة العطور ومواد التجميل بالتفصيل في مغازات متخصصة

تجارة الزهور والنباتات والبذور واﻷسمدة والحيوانات اﻷليفة واﻷغذية الخاصة بها بالتفصيل في مغازات
47.76
متخصصة
 47.77تجارة الساعات وأدواتها والمجوهرات بالتفصيل في مغازات متخصصة
47.8

 47.78تجارة الفحم والمحروقات بالتفصيل

 47.79أصناف أخرى من تجارة المنتجات الجديدة بالتفصيل في مغازات متخصصة

تجارة المنتجات الجديدة عن طريق العرض واﻷسواق بالتفصيل  :تجارة المنتجات المستعملة

 47.81تجارة المنتجات الغذائية بالتفصيل عن طريق العرض واﻷسواق
 47.82تجارة النسيج والمﻼبس واﻷحذية عن طريق العرض واﻷسواق
 47.83أصناف أخرى من تجارة التفصيل عن طريق العرض واﻷسواق
 47.84تجارة بالتفصيل للمﻼبس المستعملة

47.9

ح

عــدد 25

49

 47.85تجارة بالتفصيل للمنتجات القديمة )العتيقة(

 47.89أصناف أخرى من تجارة بالتفصيل للمنتجات المستعملة
تجارة التفصيل خارج المغازات ،عن طريق العرض واﻷسواق
 47.91البيع عن بعد )عن طريق المراسلة(
 47.99أصناف أخرى من تجارة التفصيل خارج المغازات ،عن طريق العرض واﻷسواق
النقل والتخزين
النقل البري والنقل عبر اﻷنابيب
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قطاعات فـروع مجموعات أقسام
49.1
49.2
49.3

الــعــــنــــــــاويـــــن

نقل المسافرين بين المدن عبر السكك الحديدية

 49.10نقل المسافرين بين المدن عبر السكك الحديدية
نقل البضائع عبر السكك الحديدية

 49.20نقل البضائع عبر السكك الحديدية

أصناف أخرى من النقل البري للمسافرين

 49.31نقل المسافرين في المدن والضواحي

 49.32نقل المسافرين على متن سيارات التاكسي وسيارات اﻷجرة

50

49.4

 49.39أصناف أخرى من النقل البري للمسافرين غ.م.س*

49.5

 49.42خدمات الرحيل )نقل اﻷثاث(

50.1
50.2
50.3
50.4

51

51.1
51.2

52

52.1

52.2

صفحــة 960

 49.33أصناف أخرى من النقل البري المنتظم للمسافرين ،بين المدن
النقل البري للبضائع وخدمات الرحيل

 49.41النقل البري للبضائع
النقل عبر اﻷنابيب

 49.50النقل عبر اﻷنابيب
النقل عبر المياه

النقل البحري والساحلي للمسافرين

 50.10النقل البحري والساحلي للمسافرين

النقل البحري والساحلي للبضائع

 50.20النقل البحري والساحلي للبضائع
نقل المسافرين عبر اﻷنهار

 50.30نقل المسافرين عبر اﻷنهار
نقل البضائع عبر اﻷنهار

 50.40نقل البضائع عبر اﻷنهار
النقل الجوي

النقل الجوي للمسافرين

 51.10النقل الجوي للمسافرين

النقل الجوي للبضائع والنقل عبر الفضاء

 51.21النقل الجوي للبضائع
 51.22النقل عبر الفضاء

التخزين والخدمات الملحقة بالنقل

التخزين

 52.11التخزين في مستودعات التبريد

 52.12التخزين في مستودعات غير مبردة
خدمات ملحقة بالنقل

 52.21خدمات ملحقة بالنقل البري
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قطاعات فـروع مجموعات أقسام

 52.22خدمات ملحقة بالنقل عبر المياه
 52.23خدمات ملحقة بالنقل الجوي

53

 52.24مناولة البضائع )شحن البضائع وتفريغها(
53.1
53.2

ط

55

55.1
55.2
55.3
55.9

56

ي

58

الــعــــنــــــــاويـــــن

 52.29خدمات أخرى ملحقة بالنقل

أنشطة البريد ونقل الطرود

أنشطة البريد في إطار واجبات الخدمات الدولية

 53.10أنشطة البريد في إطار واجبات الخدمات الدولية

أصناف أخرى من أنشطة البريد ونقل الطرود

 53.20أصناف أخرى من أنشطة البريد ونقل الطرود
اﻹيواء وخدمات الطعام

اﻹيواء

النزل وأصناف اﻹيواء المماثلة

 55.10النزل وأصناف اﻹيواء المماثلة

اﻹيواء السياحي واﻹيواء لمدة قصيرة

 55.20اﻹيواء السياحي واﻹيواء لمدة قصيرة

فضاءات للمخيمات وفضاءات للكرفانات أو لعربات الترفيه

 55.30فضاءات للمخيمات وفضاءات للكرفانات أو لعربات الترفيه
أصناف اﻹيواء اﻷخرى

 55.90أصناف اﻹيواء اﻷخرى

56.1

أنشطة خدمات اﻷطعمة

56.2

 56.12مطاعم متخصصة في اﻷكلة السريعة

56.3

 56.29خدمات الطعام اﻷخرى

المطاعم وخدمات اﻷطعمة المتنقلة

 56.11مطاعم من النوع التقليدي

ممونو أطعمة )تريتور أي صانعو اﻷكﻼت( وخدمات الطعام اﻷخرى

 56.21خدمات ممونو أطعمة )تريتور أي صانعو اﻷكﻼت( في المناسبات
أنشطة تقديم المشروبات

 56.31المقاهي
 56.32الحانات

58.1

المعلومات واﻻتصاﻻت

أنشطة النشر

نشر الكتب والدوريات وأنشطة النشر اﻷخرى

 58.11نشر الكتب

 58.12نشر اﻷدلة وقوائم العناوين
 58.13نشر الجرائد
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قطاعات فـروع مجموعات أقسام
58.2

59

59.1

 58.14نشر المجﻼت والدوريات
 58.19أنشطة نشر أخرى

الــعــــنــــــــاويـــــن

نشر البرمجيات

 58.21نشر اﻷلعاب اﻹلكترونية

 58.29نشر البرمجيات اﻷخرى

إنتاج اﻷفﻼم السينمائية ،أفﻼم الفيديو وبرامج التلفزة والتسجيﻼت الصوتية والنشر الموسيقي
اﻷنشطة السينمائية والفيديو والتلفزة

 59.11إنتاج اﻷفﻼم السينمائية وأفﻼم الفيديو وبرامج التلفزة

 59.12أنشطة مابعد إنتاج اﻷفﻼم السينمائية والفيديو وبرامج التلفزة
59.2
60

60.1
60.2

61

61.1
61.2
61.3
61.9

62

62.0

 59.13توزيع اﻷفﻼم السينمائية والفيديو وبرامج التلفزة
 59.14عرض اﻷفﻼم السينمائية

التسجيﻼت الصوتية والنشر الموسيقي

 59.20التسجيﻼت الصوتية والنشر الموسيقي
البرمجة والبث اﻹذاعي والتلفزي

أنشطة برامج البث اﻹذاعي

 60.10أنشطة برامج البث اﻹذاعي

أنشطة برامج البث التلفزي

 60.20أنشطة برامج البث التلفزي
اﻻتصاﻻت

اﻻتصاﻻت السلكية

 61.10اﻻتصاﻻت السلكية

اﻻتصاﻻت الﻼسلكية

 61.20اﻻتصاﻻت الﻼسلكية

اﻻتصاﻻت عبر اﻷقمار الصناعية

 61.30اﻻتصاﻻت عبر اﻷقمار الصناعية
أنشطة اﻻتصاﻻت اﻷخرى

 61.90أنشطة اﻻتصاﻻت اﻷخرى

البرمجيات والخبرة اﻻستشارية في اﻹعﻼمية واﻷنشطة اﻹعﻼمية اﻷخرى
البرمجيات والخبرة اﻻستشارية في اﻹعﻼمية واﻷنشطة اﻹعﻼمية اﻷخرى

 62.01أنشطة البرمجة في اﻹعﻼمية

 62.02الخبرة اﻻستشارية في أنظمة اﻹعﻼمية
63

صفحــة 962

 62.03إدارة الشبكات واﻷنظمة اﻹعﻼمية
63.1

 62.09أنشطة أخرى متعلقة باﻹعﻼمية
أنشطة خدمات المعلومات

تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة ،والبوابات على الشبكة
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قطاعات فـروع مجموعات أقسام
63.9

ك

64

64.1

64.3
64.9

 63.12بوابات الشبكة

أنشطة خدمات المعلومات اﻷخرى

 63.91أنشطة وكاﻻت اﻷنباء

أنشطة المالية والتأمين

أنشطة الخدمات المالية باستثناء التأمين وصناديق التقاعد
الوساطة النقدية

 64.11أنشطة البنك المركزي
 64.19وساطة نقدية أخرى

أنشطة الشركات القابضة

 64.20أنشطة الشركات القابضة

صناديق اﻷموال والكيانات المالية المماثلة

 64.30صناديق اﻷموال والكيانات المالية المماثلة

خدمات مالية أخرى باستثناء التأمين وصناديق التقاعد

 64.91التأجير المالي

 64.92أشكال منح القروض اﻷخرى
65.1

65.2
65.3
66

 63.11تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة

 63.99أنشطة خدمات المعلومات اﻷخرى غ.م.س*

64.2

65

الــعــــنــــــــاويـــــن

66.1

66.2

 64.99خدمات مالية أخرى باستثناء التأمين وصناديق التقاعد غ.م.س*
التأمين
التأمين

 65.11التأمين على الحياة

 65.12أصناف أخرى من التأمين
إعادة التأمين

 65.20إعادة التأمين

صناديق التقاعد

 65.30صناديق التقاعد

اﻷنشطة المساعدة للخدمات المالية وللتأمين

اﻷنشطة المساعدة للخدمات المالية غير خدمات التأمين وصناديق التقاعد

 66.11إدارة اﻷسواق المالية

 66.12الوساطة المتعلقة بعقود اﻷوراق المالية والسلع

 66.19أنشطة أخرى مساعدة للخدمات المالية باستثناء التأمين وصناديق التقاعد
اﻷنشطة المساعدة للتأمين وصناديق التقاعد

 66.21تقييم المخاطر واﻷضرار

 66.22أنشطة الوكﻼء وسماسرة التأمين

 66.29أنشطة أخرى مساعدة للتأمين وصناديق التقاعد
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قطاعات فـروع مجموعات أقسام
66.3

ل

68

م

69

68.1
68.2

68.3

69.1

70.1
70.2

71

71.1

71.2
72

72.1

72.2

صفحــة 964

 66.30أنشطة إدارة اﻷموال
اﻷنشطة العقارية

اﻷنشطة العقارية

أنشطة تجار اﻷمﻼك العقارية

 68.10أنشطة تجار اﻷمﻼك العقارية

إيجار واستغﻼل عقارات مملوكة أو مؤجرة

 68.21إيجار المساكن

 68.29إيجار اﻷراضي واﻷمﻼك العقارية اﻷخرى
إيجار اﻷمﻼك العقارية لحساب الغير

 68.31الوكاﻻت العقارية

 68.32إدارة اﻷمﻼك العقارية

69.2
70

أنشطة إدارة اﻷموال

الــعــــنــــــــاويـــــن

اﻷنشطة العلمية والتقنية المتخصصة
اﻷنشطة القانونية وأنشطة المحاسبة
اﻷنشطة القانونية

 69.10اﻷنشطة القانونية

أنشطة المحاسبة

 69.20أنشطة المحاسبة

أنشطة المقرات اﻻجتماعية والخبرة اﻻستشارية في التصرف
أنشطة المقرات اﻻجتماعية

 70.10أنشطة المقرات اﻻجتماعية

الخبرة اﻻستشارية في التصرف

 70.21الخبرة اﻻستشارية في العﻼقات العامة واﻻتصال

 70.22الخبرة اﻻستشارية في اﻷعمال واﻻستشارات اﻷخرى في التصرف

اﻷنشطة المعمارية والهندسية وأنشطة المراقبة والتحاليل التقنية
اﻷنشطة المعمارية والهندسية

 71.11اﻷنشطة المعمارية
 71.12اﻷنشطة الهندسية

أنشطة المراقبة والتحاليل التقنية

 71.20أنشطة المراقبة والتحاليل التقنية
البحث العلمي التنموي

البحث التنموي في علوم الفيزياء والعلوم الطبيعية

 72.11البحث التنموي في التكنولوجيا الحيوية

 72.19البحث التنموي في علوم الفيزياء والعلوم الطبيعية اﻷخرى
البحث التنموي في العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
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قطاعات فـروع مجموعات أقسام
73

74

73.1

73.2

 73.12وكاﻻت اﻹشهار في وسائل اﻹعﻼم

74.1

74.3
74.9

ن

77

 72.20البحث التنموي في العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
اﻹشهار ودراسة السوق

74.2

75

الــعــــنــــــــاويـــــن

75.0

77.1

77.2

77.3

اﻹشهار

 73.11أنشطة وكاﻻت اﻹشهار

دراسة السوق واستطﻼع الرأي

 73.20دراسة السوق واستطﻼع الرأي

أنشطة علمية وتقنية متخصصة أخرى
أنشطة التصميم المتخصصة

 74.10أنشطة التصميم المتخصصة

أنشطة التصوير الفوتوغرافي

 74.20أنشطة التصوير الفوتوغرافي
الترجمة والترجمة الفورية

 74.30الترجمة والترجمة الفورية

أنشطة متخصصة أخرى علمية وتقنية غ.م.س*

 74.90أنشطة متخصصة أخرى علمية وتقنية غ.م.س*
اﻷنشطة البيطرية
اﻷنشطة البيطرية

 75.00اﻷنشطة البيطرية

أنشطة الخدمات اﻹدارية وخدمات الدعم
اﻷنشطة اﻹيجارية

تأجير المركبات ذات المحركات

 77.11تأجير السيارات والمركبات ذات المحركات الخفيفة
 77.12تأجير الشاحنات

تأجير اللوازم الشخصية واللوازم المنزلية

 77.21تأجير لوازم الرياضة والترفيه

 77.22تأجير شرائط وأقراص الفيديو

 77.29تأجير اللوازم الشخصية والمنزلية اﻷخرى

تأجير اﻵﻻت والتجهيزات والبضائع المادية

 77.31تأجير اﻵﻻت والمعدات الفﻼحية

 77.32تأجير اﻵﻻت والمعدات المخصصة للبناء
 77.33تأجير آﻻت المكتب ومعدات اﻹعﻼمية
 77.34تأجير وسائل النقل عبر المياه
 77.35تأجير وسائل النقل الجوي

 77.39تأجير اﻵﻻت والمعدات والبضائع المادية اﻷخرى غ.م.س٭
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قطاعات فـروع مجموعات أقسام
77.4

78

78.1
78.2
78.3

79

79.1

79.9
80

80.1
80.2
80.3

81

81.1
81.2

81.3
82

82.1

الــعــــنــــــــاويـــــن

أنشطة تأجير منتجات الملكية الفكرية وما شابهها باستثناء اﻷعمال الخاضعة لحقوق النشر

 77.40أنشطة تأجير منتجات الملكية الفكرية وما شابهها باستثناء اﻷعمال الخاضعة لحقوق النشر
أنشطة متعلقة بالتشغيل

أنشطة وكاﻻت توظيف اليد العاملة

 78.10أنشطة وكاﻻت توظيف اليد العاملة
أنشطة وكاﻻت التشغيل الوقتي

 78.20أنشطة وكاﻻت التشغيل الوقتي

أنشطة اﻹمداد بالموارد البشرية اﻷخرى

 78.30أنشطة اﻹمداد بالموارد البشرية اﻷخرى

أنشطة وكاﻻت اﻷسفار ومنظمي الرحﻼت السياحية وخدمات الحجز واﻷنشطة المرتبطة بها
أنشطة وكاﻻت اﻷسفار ومنظمي الرحﻼت السياحية

 79.11أنشطة وكاﻻت اﻷسفار

 79.12أنشطة منظمي الرحﻼت السياحية

خدمات أخرى للحجز واﻷنشطة المرتبطة بها

 79.90خدمات أخرى للحجز واﻷنشطة المرتبطة بها
التحريات و اﻷمن

أنشطة اﻷمن الخاص

 80.10أنشطة اﻷمن الخاص

اﻷنشطة المرتبطة بأنظمة اﻷمن

 80.20اﻷنشطة المرتبطة بأنظمة اﻷمن

أنشطة التحريات )أو التحقيقات(

 80.30أنشطة التحريات )أو التحقيقات(

الخدمات الخاصة بالمباني وتهيئة المظهر الخارجي

أنشطة مختلطة لدعم المباني

 81.10أنشطة مختلطة لدعم المباني
أنشطة التنظيف

 81.21أنشطة التنظيف العادي للمباني

 81.22أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي
 81.29أنشطة التنظيف اﻷخرى

خدمات تهيئة المنظر العام

 81.30خدمات تهيئة المنظر العام

اﻷنشطة اﻹدارية وأنشطة الدعم اﻷخرى المقدمة للمؤسسات
اﻷنشطة اﻹدارية

 82.11خدمات إدارية مكتبية مختلطة

 82.19نسخ وإعداد الوثائق وخدمات أخرى مختصة في دعم المكاتب

صفحــة 966
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قطاعات فـروع مجموعات أقسام
82.2
82.3
82.9

أنشطة مراكز النداء

 82.20أنشطة مراكز النداء

الــعــــنــــــــاويـــــن

تنظيم المعارض المهنية والمؤتمرات

 82.30تنظيم المعارض المهنية والمؤتمرات
أنشطة لدعم المؤسسات غ.م.س*

 82.91أنشطة وكاﻻت استخﻼص الفواتير ومؤسسات المعلومات المالية لدى الحرفاء
 82.92أنشطة توضيب السلع )التغليف والتعبئة(

س

84

ع

85

 82.99خدمات دعم أخرى مقدمة للمؤسسات غ.م.س*
84.1

اﻹدارة العمومية

اﻹدارة العمومية والدفاع والضمان اﻻجتماعي اﻹجباري
اﻹدارة العمومية واﻹدارة اﻻقتصادية واﻻجتماعية

 84.11اﻹدارة العمومية المركزية
 84.12إدارة الجماعات المحلية

84.2

اﻹدارة العمومية المشرفة على أنشطة الصحة والتكوين والثقافة والخدمات اﻹجتماعية باستثناء الضمان
84.13
اﻻجتماعي
 84.14اﻹدارة العمومية المشرفة على اﻷنشطة اﻻقتصادية
المصالح ذات السلطة العمومية

 84.21الشؤون الخارجية
 84.22الدفاع
 84.23العدل

84.3

85.1
85.2
85.3

85.4

عــدد 25

 84.24أنشطة النظام العام واﻷمن
 84.25مصالح الحماية المدنية

الضمان اﻻجتماعي اﻹجباري

 84.30الضمان اﻻجتماعي اﻹجباري
التعليم
التعليم

التعليم ما قبل اﻹبتدائي

 85.10التعليم ما قبل اﻹبتدائي
التعليم اﻹبتدائي

 85.20التعليم اﻹبتدائي

التعليم الثانوي

 85.31التعليم الثانوي )مرحلة أولى(

 85.32التعليم الثانوي )مرحلة ثانية(
 85.33التعليم الثانوي التقني والمهني
التعليم العالي والتعليم ما بعد الثانوي غير العالي
 85.41التعليم في مرحلة ما بعد الثانوي غير العالي
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قطاعات فـروع مجموعات أقسام
85.5

 85.42التعليم العالي

الــعــــنــــــــاويـــــن

أنواع أخرى من التعليم

 85.51التعليم في اختصاص الرياضة وفي أنشطة الترفيه
 85.52التعليم الثقافي

85.6
ف

86

86.1
86.2

86.9

 85.53تعليم السياقة

 85.59أنواع أخرى من التعليم

أنشطة الدعم في مجال التعليم

 85.60أنشطة الدعم في مجال التعليم

الصحة وأنشطة العمل اﻻجتماعي

اﻷنشطة المتصلة بصحة اﻹنسان

اﻷنشطة اﻻستشفائية

 86.10اﻷنشطة اﻻستشفائية

أنشطة اﻷطباء وأطباء اﻷسنان

 86.21أنشطة أطباء الطب العام

 86.22أنشطة اﻷطباء المختصين
 86.23ممارسة طب اﻷسنان

أنشطة أخرى متصلة بصحة اﻹنسان

 86.91مخابر التحاليل الطبية

 86.92خدمات سيارات اﻹسعاف
87

 86.93أنشطة مساعدي اﻷطباء
87.1
87.2
87.3
87.9

88

88.1
88.9

صفحــة 968

 86.99أنشطة أخرى متصلة بصحة اﻹنسان غ.م.س*
اﻹيواء للرعاية الطبية واﻻجتماعية

اﻹيواء المقترن بالتمريض

 87.10اﻹيواء المقترن بالتمريض

اﻹيواء اﻻجتماعي لذوي اﻹعاقة الذهنية وذوي اﻷمراض العقلية والمدمنين

 87.20اﻹيواء اﻻجتماعي لذوي اﻹعاقة الذهنية وذوي اﻷمراض العقلية والمدمنين
اﻹيواء اﻻجتماعي لكبار السن وذوي اﻹعاقة البدنية

 87.30اﻹيواء اﻻجتماعي لكبار السن وذوي اﻹعاقة البدنية
أنشطة اﻹيواء اﻻجتماعي اﻷخرى

 87.90أنشطة اﻹيواء اﻻجتماعي اﻷخرى
أنشطة اجتماعية بدون إيواء

أنشطة اجتماعية بدون إيواء لفائدة كبار السن والمعوقين

 88.10أنشطة اجتماعية بدون إيواء لفائدة كبار السن والمعوقين
أنشطة اجتماعية أخرى بدون إيواء

 88.91أنشطة اجتماعية أخرى بدون إيواء لﻸطفال
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قطاعات فـروع مجموعات أقسام
ص

90

 88.99أعمال اجتماعية أخرى بدون إيواء

90.0

الــعــــنــــــــاويـــــن

الفنون والعروض واﻷنشطة الترفيهية

اﻷنشطة اﻹبداعية والفنية وأنشطة العروض
اﻷنشطة اﻹبداعية والفنية وأنشطة العروض

 90.01فنون العروض الحية

 90.02أنشطة الدعم للعروض الحية
91

 90.03أنشطة اﻹبداع الفني
91.0

 90.04التصرف في قاعات العروض

أنشطة المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف واﻷنشطة الثقافية اﻷخرى
أنشطة المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف واﻷنشطة الثقافية اﻷخرى

 91.01إدارة المكتبات ودور المحفوظات
 91.02إدارة المتاحف

92

93

 91.03إدارة المواقع اﻷثرية والمعالم التاريخية والمواقع السياحية المماثلة
92.0

93.1

 91.04إدارة الحدائق النباتية والحيوانية والمحميات الطبيعية
تنظيم ألعاب الحظ والقمار
تنظيم ألعاب الحظ والقمار

 92.00تنظيم ألعاب الحظ والقمار

اﻷنشطة الرياضية والترفيهية

اﻷنشطة المرتبطة بالرياضة

 93.11إدارة المنشآت الرياضية

 93.12أنشطة النوادي الرياضية
93.2

ق

94

 93.19أنشطة رياضية أخرى

أنشطة التسلية والترفيه

 93.21أنشطة منتزهات الترفيه والتسلية
 93.29أنشطة الترفيه والتسلية اﻷخرى

94.1

94.2
94.9
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 93.13أنشطة مراكز التربية البدنية

أنشطة الخدمات اﻷخرى

أنشطة المنظمات الجمعياتية

أنشطة المنظمات اﻻقتصادية ومنظمات اﻷعراف والمنظمات المهنية

 94.11أنشطة منظمات اﻷعراف والهيئات القنصلية
 94.12أنشطة المنظمات المهنية
أنشطة نقابات اﻷجراء

 94.20أنشطة نقابات اﻷجراء

أنشطة منظمات جمعياتية أخرى

 94.91أنشطة المنظمات الدينية
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قطاعات فـروع مجموعات أقسام
95

 94.92أنشطة المنظمات السياسية

95.1

95.2

 94.99أنشطة منظمات جمعياتية أخرى غ.م.س*

الــعــــنــــــــاويـــــن

إصﻼح الحاسوب واﻷدوات الشخصية والمنزلية
إصﻼح الحاسوب وأجهزة اﻻتصال

 95.11إصﻼح الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب
 95.12إصﻼح أدوات اﻻتصال

إصﻼح اﻷدوات الشخصية واﻷدوات المنزلية

 95.21إصﻼح اﻵﻻت اﻹلكترونية ذات اﻻستعمال الواسع

 95.22إصﻼح اﻵﻻت الكهربائية المنزلية ومعدات المنازل والحدائق
 95.23إصﻼح اﻷحذية والمصنوعات الجلدية
 95.24إصﻼح اﻷثاث وتجهيزات المنازل
96

 95.25إصﻼح الساعات بأنواعها والمجوهرات
96.0

 95.29إصﻼح اﻷدوات الشخصية واﻷدوات المنزلية غ.م.س*
خدمات شخصية أخرى
خدمات شخصية أخرى

 96.01المغاسل والمصابغ
 96.02الحﻼقة والتجميل
 96.03خدمات الجنازات

 96.04أنشطة محطات المياه المعدنية وحمامات البحر
 96.05استحمام وعﻼجات جسمية أخرى
ر

97

98

 96.09خدمات شخصية أخرى غ.م.س*
97.0

98.1
98.2

ش



99

99.0

أنشطة اﻷسر باعتبارها مشغلة وأنشطتها غير المميزة كمنتج للبضائع والخدمات لﻼستعمال الخاص
أنشطة اﻷسر باعتبارها مشغلة ﻷفراد قصد أداء اﻷعمال المنزلية
أنشطة اﻷسر باعتبارها مشغلة ﻷفراد قصد أداء اﻷعمال المنزلية

 97.00أنشطة اﻷسر باعتبارها مشغلة ﻷفراد قصد أداء اﻷعمال المنزلية

اﻷنشطة غير المميزة لﻸسر باعتبارها منتجة للبضائع والخدمات لﻺستعمال الخاص
اﻷنشطة غير المميزة لﻸسر باعتبارها منتجة للبضائع لﻼستعمال الخاص

 98.10اﻷنشطة غير المميزة لﻸسر باعتبارها منتجة للبضائع لﻼستعمال الخاص

اﻷنشطة غير المميزة لﻸسر باعتبارها منتجة للخدمات لﻼستعمال الخاص

 98.20اﻷنشطة غير المميزة لﻸسر باعتبارها منتجة للخدمات لﻼستعمال الخاص
أنشطة المنظمات والهيئات الدولية
أنشطة المنظمات والهيئات الدولية
أنشطة المنظمات والهيئات الدولية

 99.00أنشطة المنظمات والهيئات الدولية

غ.م.س  :غير مذكورة سابقا

صفحــة 970
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