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مقدمة

ــره تــم إنشــاء  فــي إطــار الجهــود التــي تتخذهــا إدارة التنميــة الصناعيــة فــي مجــال القطــاع الصناعــي وتطوي
هــذا المســتند بهــدف تصنيــف األنشــطة الصناعيــة فــي دولــة قطــر للعــام 2020 علــى النحــو اآلتــي:

•    األنشــطة الســلبية واألنشــطة التــي تســتوجب موافقــات مســبقة مــن الجهــات المختصــة بدولــة قطــر 
لبــدء النشــاط.

•    األنشطة اإليجابية والتي ال تحتاج إلى موافقة مسبقة من جهات أخرى بالدولة.

 للتعديل والتحديث على مر السنوات وليس الئحة تنفيذية.
ً
 قابال

ً
كما يعتبر هذا المستند دليال

سياسة استخدام المستند

يوفر هذا الدليل إطار عمل لإلجراءات ويجب استخدامه ضمن تصاريحه فقط.

تتــم مراقبــة اإلجــراءات علــى أســاس مســتمر، وتتــم الموافقــة علــى التعديــالت والكشــف عنهــا مــع االحتفاظ 
بســجالت مناسبة. 

يجب أال تقوم أي إدارة أخرى بأي إجراء دون إشعار أو موافقة اإلدارة المالكة للمستند.
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 دليل تصنيف القيود على األنشطة والجهة المختصة - 
قطر للبترول

 دليل تصنيف القيود على األنشطة والجهة المختصة - 
وزارة الدفاع

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

القيود 
المحددة من 
قطر للبترول

موافقة إيجابيإنتاج فحم الكوك أو الفحم المكربن191010صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة119
مشروطة

موافقة إيجابيتجميع فحم الكوك على شكل كتل191020صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة219
مشروطة

 منتجات فحم الكوك المختلفة )مثل: القطران 191030صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة319
والقار .... إلخ(

موافقة إيجابي
مشروطة

موافقة إيجابيصناعات أخرى خاصة بصناعة منتجات أفران الكوك191090صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة419
مشروطة

مرفوضسلبيإنتاج أنواع الوقود السائلة )منتجات مصافي البترول(192010صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة519

ية )اإليثان، البيوتان، 192020صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة619  إنتاج أنواع الوقود الغاز
البروبان...إلخ (

مرفوضسلبي

صناعة الكيماويات العضوية األساسية وتشمل 201110صناعة المواد والمنتجات الكيميائية720
األستيلين عدا األسمدة والمركبات األزوتية )النتروجينية(

موافقة سلبي
مشروطة

مرفوضسلبيتسييل الغاز الطبيعي201180صناعة المواد والمنتجات الكيميائية820

موافقة إيجابيصناعة األسمدة اآلزوتية201210صناعة المواد والمنتجات الكيميائية920
مشروطة

موافقة إيجابيصناعة األسمدة الفوسفاتية201220صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1020
مشروطة

موافقة إيجابيصناعة األسمدة البوتاسية201230صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1120
مشروطة

يا واألمالح الفوسفاتية والبوتاسية 201240صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1220 صناعة اليور
الطبيعية

مرفوضسلبي

موافقة إيجابيإنتاج حمض النتريك201251صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1320
مشروطة

مرفوضسلبيإنتاج األمونيا201252صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1420

موافقة إيجابيإنتاج نترات البوتاسيوم201253صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1520
مشروطة

موافقة إيجابيأنشطة أخرى لصناعة األسمدة والمركبات اآلزوتية201290صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1620
مشروطة

مرفوضسلبيصناعة البروبيلين201350صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1720

مرفوضسلبيصناعة البولي أثيلين201360صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1820

موافقة إيجابيصناعة الزيوت األساسية 202931صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1920
مشروطة

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في 2028
موضع آخر

موافقة إيجابيصناعة آالت وأجهزة تنقية وترشيح السوائل أو الغازات281941
مشروطة

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في 2128
موضع آخر

ير281942 موافقة إيجابيصناعة آالت ومعدات التقطير والتكر
مشروطة

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في 2228
موضع آخر

موافقة إيجابيصناعة أجهزة الطرد المركزي 281943
مشروطة

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في 2328
موضع آخر

موافقة إيجابيصناعة آالت إلسالة الغاز أو الهواء...إلخ 281944
مشروطة

مرفوضسلبي صناعة الحديد األسفنجي241024صناعة الفلزات القاعدية2424

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

القيود 
المحددة من 
وزارة الدفاع

 صنع منتجات المعادن المشكلة 125
)باستثناء اآلالت والمعدات(

مرفوضسلبيصناعة األسلحة والذخائر252000

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية 226
والبصرية

صناعة لوحات أجهزة القياس والصناديق السوداء 265111
الخاصةبالطائرات

موافقة إيجابي
مسبقة

موافقة إيجابي صناعة السفن الحربية 301114صناعة معدات النقل األخرى330
مسبقة

موافقة إيجابيصناعة الطائرات المدنية لنقل الركاب أو البضائع303011صناعة معدات النقل األخرى430
مسبقة

موافقة إيجابيصناعة الطائرات العسكرية303012صناعة معدات النقل األخرى530
مسبقة

ياضية303013صناعة معدات النقل األخرى630 موافقة إيجابيصناعة الطائرات الر
مسبقة

موافقة إيجابيصناعة الطائرات المروحية )الهليكوبتر(303014صناعة معدات النقل األخرى730
مسبقة

موافقة إيجابيصناعة الطائرات الشراعية303015صناعة معدات النقل األخرى830
مسبقة

موافقة إيجابيصناعة المناطيد ذات المحركات والمناطيد الهوائية303016صناعة معدات النقل األخرى930
مسبقة

موافقة إيجابيصناعة وتجميع أجزاء وقطع إضافية للطائرات303020صناعة معدات النقل األخرى1030
مسبقة

أنشطة أخرى لصناعة الطائرات ومركبات الفضاء 303090صناعة معدات النقل األخرى1130
وأجزائها

موافقة إيجابي
مسبقة

مرفوضسلبي صناعة الدبابات304001صناعة معدات النقل األخرى1230

ية البرمائية المدرعة304002صناعة معدات النقل األخرى1330 مرفوضسلبي صناعة المركبات العسكر

ية األخرى304009صناعة معدات النقل األخرى1430 مرفوضسلبي صناعة المركبات العسكر
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 دليل تصنيف القيود على األنشطة والجهة المختصة - 
وزارة البلدية والبيئة )إدارة الثروة الحيوانية - إدارة األمن الغذائي(

 دليل تصنيف القيود على األنشطة والجهة المختصة - 
وزارة البلدية والبيئة

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

القيود المحددة 
من وزارة البلدية 

والبيئة
مرفوضسلبيصناعة األعالف المركزة للحيوانات108011صناعة المنتجات الغذائية110

مرفوضسلبيصناعة أعالف الماشية 108012صناعة المنتجات الغذائية210

مرفوضسلبيصناعة أعالف الدواجن108021صناعة المنتجات الغذائية310

مرفوضسلبيصناعة أعالف الطيور108022صناعة المنتجات الغذائية410

مرفوضسلبيصناعة أعالف الحيوانات األليفة )الكالب، القطط، السمك(108030صناعة المنتجات الغذائية510

مرفوضسلبيأنشطة أخرى لصناعة األعالف الحيوانية108090صناعة المنتجات الغذائية610

مرفوض سلبيإنتاج أنواع الدواجن واألرانب والطيور الطازجة101021صناعة المنتجات الغذائية710

إنتاج أنواع الدواجن واألرانب والطيور المبردة 101022صناعة المنتجات الغذائية810
والمجمدة

مرفوضسلبي

مرفوضسلبي إنتاج الحليب واللبن105010صناعة المنتجات الغذائية910

مرفوضسلبيإنتاج القشدة105021صناعة المنتجات الغذائية1010

موافقة مسبقةايجابيتشغيل المجازر )ذبح وتهيئة لحوم المواشي(101010صناعة المنتجات الغذائية1110

ذبح وتهيئة حيوانات الصيد )تشمل الحيتان المجهزة 101030صناعة المنتجات الغذائية1210
لحومها على البر أو على ظهر السفن( 

موافقة مسبقةايجابي

موافقة مسبقةايجابيإنتاج اللحوم الطازجة101041صناعة المنتجات الغذائية1310

موافقة مسبقةايجابي إنتاج اللحوم المبردة والمجمدة101042صناعة المنتجات الغذائية1410

موافقة مسبقةايجابي أنشطة أخرى متعلقة بالذبح وتجهيز اللحوم ومنتجاتها101090صناعة المنتجات الغذائية1510

موافقة مسبقةايجابي حفظ األسماك والمنتجات السمكية بواسطة التعليب102010صناعة المنتجات الغذائية1610

حفظ األسماك والمنتجات السمكية بواسطة 102020صناعة المنتجات الغذائية1710
التجفيف أو التدخين أو التمليح

موافقة مسبقةايجابي 

موافقة مسبقةايجابي انتاج شرائح السمك والبطارخ الطازجة والمجمدة102040صناعة المنتجات الغذائية1810

موافقة مسبقةايجابي انتاج الكافيار وبدائلة102050صناعة المنتجات الغذائية1910

تصنيع وتجهيز األسماك واالحياء المائية على السفن 102070صناعة المنتجات الغذائية2010
المتخصصة

موافقة مسبقةايجابي 

موافقة مسبقةايجابي تقطيع وتنظيف األسماك واألحياء المائية102080صناعة المنتجات الغذائية2110

موافقة مسبقةايجابي أنشطة أخرى لتجهيز وحفظ األسماك واألحياء المائية102090صناعة المنتجات الغذائية2210

موافقة مسبقةايجابي صناعة الحليب المجفف )البودرة(105041صناعة المنتجات الغذائية2310

موافقة مسبقةايجابي صناعة الحليب المكثف105042صناعة المنتجات الغذائية2410

موافقة مسبقةايجابي صناعة المثلجات )األيسكريم( من الحليب105050صناعة المنتجات الغذائية2510

موافقة مسبقةايجابي أنشطة أخرى لصناعة منتجات الحليب و األلبان105090صناعة المنتجات الغذائية2610

موافقة مسبقةايجابي صناعة األسمدة اآلزوتية201210صناعة المواد والمنتجات الكيميائية2720

موافقة مسبقةايجابي صناعة األسمدة الفوسفاتية201220صناعة المواد والمنتجات الكيميائية2820

موافقة مسبقةايجابي صناعة األسمدة البوتاسية201230صناعة المواد والمنتجات الكيميائية2920

صناعة المبيدات الزراعية ومبيدات الفطريات واألعشاب 202110صناعة المواد والمنتجات الكيميائية3020
الضارة

موافقة مسبقةايجابي 

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

القيود المحددة 
من وزارة البلدية 

والبيئة
صناعة منتجات المعادن الالفلزية 123

األخرى )منتجات غير معدنية(
موافقة مسبقةايجابيصناعة الجير الحي239421

صناعة منتجات المعادن الالفلزية 223
األخرى )منتجات غير معدنية(

موافقة مسبقةايجابيصناعة الجير المطفأ239422

صناعة منتجات المعادن الالفلزية 323
األخرى )منتجات غير معدنية(

موافقة مسبقةايجابيصناعة الجير المائي239423

أنشطة جمع النفايات ومعالجتها و 438
تصريفها واسترجاع المواد

موافقة مسبقةايجابيأنشطة أخرى إلستعادة المواد383009
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دليل تصنيف القيود على األنشطة والجهة المختصة - 
وزارة الداخلية

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

القيود 
المحددة 
من وزارة 

الداخلية
صناعة المتفجرات والمنتجات النارية )مشعالت 202911صناعة المواد والمنتجات الكيميائية120

اللهب(
مرفوضسلبي

موافقة إيجابيصناعة الثقاب202912صناعة المواد والمنتجات الكيميائية220
مسبقة

مرفوضسلبيصناعة صمامات التفجير واأللعاب النارية202913صناعة المواد والمنتجات الكيميائية320

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 425
اآلالت والمعدات(

ال يوجدإيجابيصناعة لوحات السيارات والالفتات واللوحات اإلرشادية259972

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية 526
والبصرية

صناعة أجهزة اإلنذار عن السرقة والحريق التي ترسل 263025
إشارات تحكم

موافقة إيجابي
مسبقة

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية 626
والبصرية

ال يوجدإيجابيصناعة معدات االختبار والتفتيش265141

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية 726
والبصرية

ال يوجدإيجابيصناعة أجهزة كشف الكذب265142

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية 826
والبصرية

موافقة إيجابيصناعة كاشفات األلغام 265143
مسبقة

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية 926
والبصرية

ال يوجدإيجابيصناعة أجهزة كشف المعادن265144

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات 1029
المقطورة ونصف المقطورة

أنشطة أخرى لصناعة األبدان للمركبات ذات المحركات 292090
وصناعة المركبات المقطورة ونصف المقطورة 

موافقة إيجابي
مسبقة 
لتصفيح 

السيارات 
موافقة إيجابيصناعة الطائرات الستخدامات أخرى303017صناعة معدات النقل األخرى1130

مسبقة

 دليل تصنيف القيود على األنشطة والجهة المختصة - 
وزارة الصحة العامة

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

القيود 
المحددة من 
وزارة الصحة 

العامة
مرفوضسلبيصناعة وتعبئة دخان السجائر بأنواعه120010صناعة منتجات التبغ112

مرفوضسلبيصناعة وتعبئة دخان المعسل والجراك بأنواعه120020صناعة منتجات التبغ212

مرفوضسلبيأنشطة أخرى لصناعة منتجات التبغ 120090صناعة منتجات التبغ312

صنع المنتجات الصيدالنية األساسية 421
والمستحضرات الصيدالنية

موافقة إيجابيصناعة المستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري210010
مسبقة

صنع المنتجات الصيدالنية األساسية 521
والمستحضرات الصيدالنية

موافقة إيجابيصناعة الحشو الطبي210042
مسبقة

صنع المنتجات الصيدالنية األساسية 621
والمستحضرات الصيدالنية

موافقة إيجابيصناعة خيوط الجراحة210043
مسبقة

صنع المنتجات الصيدالنية األساسية 721
والمستحضرات الصيدالنية

موافقة إيجابيصناعة األدوية210051
مسبقة

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية 826
والبصرية

صناعة أجهزة التحليل في المختبرات )معدات تحليل 265132
الدم(

موافقة إيجابي
مسبقة

موافقة إيجابيصناعة اإلبر والمحاقن الطبية أو ما شابه ذلك325061الصناعة التحويلية األخرى932
مسبقة

صناعة أنابيب عمليات القسطرة والتغذية والشفط 325063الصناعة التحويلية األخرى1032
أو ما شابه ذلك

موافقة إيجابي
مسبقة

صناعة أجهزة التدليك الطبي والعالج النفسي 325064الصناعة التحويلية األخرى1132
وأجهزة التنفس

موافقة إيجابي
مسبقة

صناعة أنواع أخرى من التجهيزات الطبية غير المصنفة 325069الصناعة التحويلية األخرى1232
في موضع آخر

موافقة إيجابي
مسبقة
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 دليل تصنيف القيود على األنشطة والجهة المختصة - 
وزارة الثقافة والرياضة

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

القيود 
المحددة من 
وزارة الثقافة 

والرياضة
الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 118

المسجلة
موافقة إيجابيطباعة الصحف181111

مسبقة
الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 218

المسجلة
موافقة إيجابيطباعة المجالت181112

مسبقة
الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 318

المسجلة
يات والمجالت المتخصصة181113 موافقة إيجابيطباعة الدور

مسبقة
الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 418

المسجلة
موافقة إيجابيطباعة الكتب181121

مسبقة
الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 518

المسجلة
موافقة إيجابيطباعة الكتب المدرسية181122

مسبقة
الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 618

المسجلة
موافقة إيجابيطباعة الكتيبات181123

مسبقة
الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 718

المسجلة
موافقة إيجابيطباعة الخرائط واألطالس181130

مسبقة

 دليل تصنيف القيود على األنشطة والجهة المختصة - 
وزارة المواصالت واالتصاالت

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

القيود 
المحددة 
من وزارة 

المواصالت 
واالتصاالت

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية 126
والبصرية

موافقة إيجابيصناعة الهواتف الالسلكية والنقالة ومعداتها263012
مسبقة

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية 226
والبصرية

موافقة إيجابيصناعة معدات االتصال الرقمي مثل األبراج والمداخل263014
مسبقة

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية 326
والبصرية

صناعة هوائيات اإلرسال واالستقبال ومعدات 263021
التلفزيون السلكي الخاص )الكيبل(

موافقة إيجابي
مسبقة

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية 426
والبصرية

موافقة إيجابيصناعة أجهزة إرسال تلفزيوني وإذاعي263023
مسبقة

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية 526
والبصرية

موافقة إيجابيصناعة أجهزة ومعدات المالحة والرادار265113
مسبقة
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دليل تصنيف القيود على األنشطة والجهة المختصة - 
مصرف قطر المركزي

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

القيود 
المحددة من 
مصرف قطر 

المركزي
صناعة العمالت من الذهب والفضة والمعادن 321131الصناعة التحويلية األخرى132

األخرى 
مرفوضسلبي 

 دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صناعة المنتجات الغذائية )10(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

حفظ وإعداد اللحوم ومنتجاتها بمختلف الطرق 101043صناعة المنتجات الغذائية110
كالتجفيف والتعليب

إيجابي

إيجابيإنتاج السجق )النقانق ( والهامبورجر من اللحوم101051صناعة المنتجات الغذائية210

إيجابيإنتاج الدقيق والسميد من اللحوم101052صناعة المنتجات الغذائية310

إيجابيإنتاج المرتديال من اللحوم 101053صناعة المنتجات الغذائية410

إيجابيتهيئة وحفظ الرؤوس والكوارع101054صناعة المنتجات الغذائية510

إيجابيصناعة منتجات أخرى من اللحوم101059صناعة المنتجات الغذائية610

إيجابيصناعة الدهون الحيوانية الصالحة لألكل.101060صناعة المنتجات الغذائية710

إيجابيإعداد الجلود الخام والصوف المندوف.101070صناعة المنتجات الغذائية810

يد 102030صناعة المنتجات الغذائية910 حفظ األسماك والمنتجات السمكية بواسطة التبر
أو التجميد

إيجابي

صناعة منتجات األسماك )دقيق، جريش ... الخ( 102061صناعة المنتجات الغذائية1010
لالستخدام البشري

إيجابي

صناعة منتجات األسماك( دقيق، جريش ... الخ 102062صناعة المنتجات الغذائية1110
)كغذاء للحيوان ( أعالف  

إيجابي

إنتاج مساحيق الفواكه كالبرتقال والليمون وغيرها من 103011صناعة المنتجات الغذائية1210
مساحيق العصائر 

إيجابي

إيجابيإنتاج عصائر الفواكه103012صناعة المنتجات الغذائية1310

تجفيف وتعليب و حفظ الفواكه في السوائل 103013صناعة المنتجات الغذائية1410
ية المركزة السكر

إيجابي

تعبئة وحفظ البقوليات )المطبوخة وغير المطبوخة( 103021صناعة المنتجات الغذائية1510
بالتعليب

إيجابي

يال والفول 103022صناعة المنتجات الغذائية1610 إنتاج مساحيق الخضروات مثل مساحيق الباز
...الخ

إيجابي

صناعة المنتجات الغذائية المصنعة من البطاطس)بما 103023صناعة المنتجات الغذائية1710
فيها رقائق البطاطس(

إيجابي

إيجابيصناعة الدقيق والسميد المستخلص من البطاطس103024صناعة المنتجات الغذائية1810

إيجابيصناعة الوجبات المجهزة من الخضروات 103025صناعة المنتجات الغذائية1910

يد وتجميد الفواكه . 103031صناعة المنتجات الغذائية2010 إيجابيتبر

يد وتجميد والخضراوات. 103032صناعة المنتجات الغذائية2110 إيجابيتبر

إيجابيتجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها103041صناعة المنتجات الغذائية2210

إيجابيتجفيف وتعبئة العنب والتين وصناعة منتجاتها .  103042صناعة المنتجات الغذائية2310

إيجابيصناعة صلصة الطماطم.103050صناعة المنتجات الغذائية2410

إيجابيتحميص وتعبئة المكسرات103061صناعة المنتجات الغذائية2510

إيجابيصناعة زبدة المكسرات103062صناعة المنتجات الغذائية2610

إيجابيصناعة المربى والهالميات103070صناعة المنتجات الغذائية2710

إيجابيصناعة المخلالت والطرشي )التخليل(.103080صناعة المنتجات الغذائية2810
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دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صناعة المنتجات الغذائية )10(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

أنشطة أخرى لتجهيز وحفظ وتعليب وصناعة منتجات 103090صناعة المنتجات الغذائية2910
أخرى من الفواكه والخضراوات

إيجابي

يتون104011صناعة المنتجات الغذائية3010 ير زيت الز إيجابيإنتاج وتكر

ير زيت السمسم104012صناعة المنتجات الغذائية3110 إيجابيإنتاج وتكر

ير زيت الذرة و دوار الشمس104013صناعة المنتجات الغذائية3210 إيجابيإنتاج وتكر

يرالمارغرين104014صناعة المنتجات الغذائية3310 إيجابيإنتاج وتكر

ير الزيوت النباتية األخرى104019صناعة المنتجات الغذائية3410 إيجابيإنتاج وتكر

ير الدهون الحيوانية )عدا األسماك 104020صناعة المنتجات الغذائية3510 استخالص وتكر
واألحياء البحرية( 

إيجابي

ير الزيوت من األسماك واألحياء البحرية104030صناعة المنتجات الغذائية3610 إيجابياستخالص وتكر

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية104090صناعة المنتجات الغذائية3710

 إنتاج الزبدة أو السمن )السمن الحيواني المشتق من 105022صناعة المنتجات الغذائية3810
الحليب بكافة أنواعه(

إيجابي

إيجابيانتاج الجبن األبيض105031صناعة المنتجات الغذائية3910

إيجابيانتاج الجبن المطبوخ105032صناعة المنتجات الغذائية4010

إيجابيانتاج أنواع أخرى من األجبان105039صناعة المنتجات الغذائية4110

إيجابيإنتاج مصل اللبن المركز والجاف 105061صناعة المنتجات الغذائية4210

ين( و سكر اللبن )الكتوز(105062صناعة المنتجات الغذائية4310 إيجابي إنتاج الجبنين )كار

ايجابيتعبئة وطحن القمح106111صناعة المنتجات الغذائية4410

إيجابيتعبئة وطحن الذرة106112صناعة المنتجات الغذائية4510

إيجابيتعبئة وطحن الشعير 106113صناعة المنتجات الغذائية4610

إيجابيتعبئة وطحن أنواع أخرى من الحبوب 106119صناعة المنتجات الغذائية4710

إيجابيتعبئة وطحن األرز وتبييضه وإنتاج دقيق من األرز106120صناعة المنتجات الغذائية4810

يات 106130صناعة المنتجات الغذائية4910 طحن الخضراوات البقولية المجففة والجوز
المعدة لألكل وتعبئتها

إيجابي

إيجابيصناعة دقيق وعجين للمخابز106140صناعة المنتجات الغذائية5010

صناعة أطعمة اإلفطار )كورن فليكس ، شيبس . الخ ( 106150صناعة المنتجات الغذائية5110
، من الحبوب على شكل رقائق. 

إيجابي

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة طحن الحبوب106190صناعة المنتجات الغذائية5210

إيجابيصناعة النشا من الذرة106211صناعة المنتجات الغذائية5310

إيجابيصناعة النشا من البطاطا106212صناعة المنتجات الغذائية5410

إيجابيصناعة النشا من النباتات األخرى106219صناعة المنتجات الغذائية5510

إيجابيطحن الذرة المنداة106220صناعة المنتجات الغذائية5610

صناعة الجلوكوز وشراب الجلوكوز وسكر الشعير 106230صناعة المنتجات الغذائية5710
)الملتوز ( وإنتاج الجيالتين  

إيجابي

دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صناعة المنتجات الغذائية )10(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة النشاء ومنتجاته106290صناعة المنتجات الغذائية5810

إيجابيصناعة الخبز البلدي )المحلي(107110صناعة المنتجات الغذائية5910

إيجابيصناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز اآللية 107120صناعة المنتجات الغذائية6010

إيجابيصناعة الفطائر بأنواعها  107130صناعة المنتجات الغذائية6110

إيجابيصناعة الجاتوه والبيتيفور والكعك بأنواعه107140صناعة المنتجات الغذائية6210

إيجابيصناعة البسكويت بأنواعه107150صناعة المنتجات الغذائية6310

صناعة خبز األكالت الشعبية  ورقائق المعجنات النيئة و 107160صناعة المنتجات الغذائية6410
تشمل المتاي 

إيجابي

إيجابيصناعة منتجات المخابز المجمدة107170صناعة المنتجات الغذائية6510

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة منتجات المخابز107190صناعة المنتجات الغذائية6610

ايجابياستخراج السكر الخام من قصب السكر أو البنجر107211صناعة المنتجات الغذائية6710

إيجابيإنتاج شراب سكر القصب والبنجر107212صناعة المنتجات الغذائية6810

إيجابيإنتاج العسل األسود )الموالس أو الدبس(107213صناعة المنتجات الغذائية6910

ية كثيفة أخرى مثل 107219صناعة المنتجات الغذائية7010  إنتاج أنواع سكر وسوائل سكر
)سكر القيقب، السكر المحول،سكر النخيل(

إيجابي

ير السكر الخام107220صناعة المنتجات الغذائية7110 ايجابيتكر

إيجابيتعبئة السكر ، يشمل سكر القوالب107230صناعة المنتجات الغذائية7210

يره.107290صناعة المنتجات الغذائية7310 إيجابيأنشطة أخرى لصناعة السكر وتكر

 صناعة الكاكاو في شكل معجون أو مسحوق أو 107311صناعة المنتجات الغذائية7410
كتل  )بلوكات(

إيجابي

إيجابيصناعة زبدة الكاكاو أو دهن أو زيت الكاكاو107312صناعة المنتجات الغذائية7510

انتاج الشكوالته بالحليب والشوكالته البيضاء 107320صناعة المنتجات الغذائية7610
والغامقة وغيرها من أنواع الشوكالته

إيجابي

إيجابيصناعة الحلويات السكرية و تشمل الكراميل107330صناعة المنتجات الغذائية7710

إيجابي صناعة اللبان ) العلك(107340صناعة المنتجات الغذائية7810

إيجابيصناعة الحلويات العربية بمختلف أنواعها107350صناعة المنتجات الغذائية7910

صناعة الحلويات الشعبية ) وتشمل الحلوى العمانية 107360صناعة المنتجات الغذائية8010
ينية( والحلوى البحر

إيجابي

إيجابيصناعة الحالوة الطحينية.107370صناعة المنتجات الغذائية8110

يات وغيرها من النباتات في 107380صناعة المنتجات الغذائية8210 حفظ الفواكه والجوز
السكر مثل )الملبس(

إيجابي

أنشطة أخرى لصناعة الكاكاو والشكوالته والحلويات 107390صناعة المنتجات الغذائية8310
ية السكر

إيجابي

إيجابيصناعة المكرونة بكافة أنواعها107411صناعة المنتجات الغذائية8410

ية بكافة أنواعها107412صناعة المنتجات الغذائية8510 إيجابيصناعة الشعير
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دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صناعة المنتجات الغذائية )10(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إيجابيصناعة الكسكسى )المغربية( 107420صناعة المنتجات الغذائية8610

صناعة العجائن المحشوة المعبأة في علب أو 107430صناعة المنتجات الغذائية8710
المجمد

إيجابي

إيجابيصناعة العجائن المحشوة المطبوخة107441صناعة المنتجات الغذائية8810

إيجابيصناعة العجائن المحشوة غير المطبوخة107442صناعة المنتجات الغذائية8910

أنشطة أخرى لصناعة المكرونة والمنتجات النشوية 107490صناعة المنتجات الغذائية9010
المماثلة

إيجابي

إيجابيُصنع وجبات وأطباق جاهزة107500صناعة المنتجات الغذائية9110

إيجابيتحميص البن أو طحنه أو تعبئته 107911صناعة المنتجات الغذائية9210

إيجابيصناعة بدائل البن107912صناعة المنتجات الغذائية9310

إيجابيصناعة أغذية األطفال الرضع 107920صناعة المنتجات الغذائية9410

ين الثلج107930صناعة المنتجات الغذائية9510 إيجابيصناعة  وتخز

ير وطحن ملح الطعام107940صناعة المنتجات الغذائية9610 إيجابيتكر

إيجابيصناعة الحساء بكافة أشكاله 107951صناعة المنتجات الغذائية9710

إيجابيصناعة التوابل ومرق التوابل 107952صناعة المنتجات الغذائية9810

إيجابيصناعة الخل 107953صناعة المنتجات الغذائية9910

إيجابيصناعة الخميرة107954صناعة المنتجات الغذائية10010

إيجابيصناعة المايونيز107955صناعة المنتجات الغذائية10110

إيجابيصناعة الكاتشب والصلصة الحارة107956صناعة المنتجات الغذائية10210

تعبئة الشاي وبدائل الشاي مثل الزهورات والبابونج 107960صناعة المنتجات الغذائية10310
ية واألعشاب البر

إيجابي

انتاج العسل الصناعي والعسل األسود )الدبس(  107970صناعة المنتجات الغذائية10410
وشراب السكر المسحوق )الكراميل(

إيجابي

صناعة خالصات ومكسبات الطعام للمواد الغذائية 107981صناعة المنتجات الغذائية10510
والمشروبات)ماء الورد ، الفانيليا ... الخ(  الطبيعية 

إيجابي

صناعة خالصات ومكسبات الطعام للمواد الغذائية 107982صناعة المنتجات الغذائية10610
والمشروبات)ماء الورد ، الفانيليا ... الخ(  الصناعية

إيجابي

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الغذائية األخرى غير 107990صناعة المنتجات الغذائية10710
مصنفة في موضع أخر

إيجابي

صناعة أعالف الحيوانات األليفة )الكالب، القطط، 108030صناعة المنتجات الغذائية10810
السمك(

إيجابي

إيجابيصناعة بدائل اللبن لرضاعة صغار الحيوانات.108040صناعة المنتجات الغذائية10910

دليل تصنيف القيود على األنشطة والجهة المختصة - 
صناعة المشروبات )11(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

ية المرطبة110411صناعة المشروبات111 إيجابيصناعة المشروبات الغاز

صناعة المشروبات المنكهه بخالصات أو أرواح 110412صناعة المشروبات211
الفاكهة

إيجابي

إيجابيإنتاج وتعبئة المياه المعدنية بالموقع 110421صناعة المشروبات311

إيجابيانتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة110422صناعة المشروبات411

أنشطة أخرى لصناعة المشروبات والمياه المعدنية 110490صناعة المشروبات511
ية والغاز

إيجابي
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دليل تصنيف القيود على األنشطة والجهة المختصة - 
صناعة المنسوجات )13(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إيجابيغزل وتحضير القطن131111صناعة المنسوجات113

إيجابيغزل وتحضير الصوف131112صناعة المنسوجات213

ير131113صناعة المنسوجات313 إيجابيغزل وتحضير الحر

إيجابيغزل وتحضير األلياف النباتية كالقنب والتيل131120صناعة المنسوجات413

إيجابيغزل وتحضير الخيوط الصناعية كالنايلون والديلون131130صناعة المنسوجات513

إيجابيتهيئة الخيوط بواسطة الكي 131141صناعة المنسوجات613

إيجابيتهيئة الخيوط بواسطة الصباغة 131142صناعة المنسوجات713

تهيئة الخيوط بواسطة أنواع أخرى غير المصنفة في 131149صناعة المنسوجات813
موضع آخر

إيجابي

إيجابيصناعة الخيوط ألغراض الخياطة والحياكة131150صناعة المنسوجات913

أنشطة أخرى لتحضير وغزل األلياف النسيجية ونسج 131190صناعة المنسوجات1013
المنسوجات

إيجابي

إيجابينسج المنسوجات من القطن131201صناعة المنسوجات1113

إيجابينسج المنسوجات من الصوف131202صناعة المنسوجات1213

ير131203صناعة المنسوجات1313 إيجابينسج المنسوجات من الحر

إيجابينسج المنسوجات من الخيوط الصناعية كالنايلون131204صناعة المنسوجات1413

إيجابي نسج المنسوجات من مواد أو خيوط أخرى131209صناعة المنسوجات1513

إيجابيتهيئة المنسوجات بواسطة الكي131301صناعة المنسوجات1613

إيجابيتهيئة المنسوجات بواسطة الصباغة أو الطباعة131302صناعة المنسوجات1713

تهيئة المنسوجات بواسطة أنواع أخرى غير المصنفة 131309صناعة المنسوجات1813
في موضع آخر

إيجابي

صنع األقمشة المغزولة بصنارة )التريكو( وبإبرة 139110صناعة المنسوجات1913
معقوفة )الكورشيه(

إيجابي

إيجابيصناعة الفراء الصناعي139120صناعة المنسوجات2013

أنشطة أخرى لصنع األقمشة المغزولة بصنارة 139190صناعة المنسوجات2113
)التريكو( وبإبرة معقوفة )الكورشيه(

إيجابي

قص وتفصيل المالءات، وأكياس الوســائد، والمفارش 139211صناعة المنسوجات2213
واأللحفة، والوسائد 

إيجابي

إيجابيقص وتفصيل أكياس النوم للرحالت 139212صناعة المنسوجات2313

إيجابيقص وتفصيل أنواع البياضات األخرى139219صناعة المنسوجات2413

إيجابيصناعة البطانيات وسجاد الصالة والسفر139220صناعة المنسوجات2513

إيجابيصناعة مناديل وفوط ومناشف األطباق 139230صناعة المنسوجات2613

إيجابيقص وتفصيل الخيام واألشرعة139241صناعة المنسوجات2713

إيجابيقص وتفصيل المطارات وأغطية السيارات واألثاث 139242صناعة المنسوجات2813

دليل تصنيف القيود على األنشطة والجهة المختصة - 
صناعة المنسوجات )13(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إيجابيقص وتفصيل أغطية اآلالت والبضائع139243صناعة المنسوجات2913

قص وتفصيل أغطية مواد أخرى غير المصنفة في 139249صناعة المنسوجات3013
موضع آخر

إيجابي

إيجابيقص وتفصيل الستائر139250صناعة المنسوجات3113

يز اليدوي والجاكار 139260صناعة المنسوجات3213 إيجابيالتطر

صناعة الحقائب واألكياس واألعالم والرايات 139270صناعة المنسوجات3313
والشماسي والتندات ...إلخ، المصنوعة من القماش

إيجابي

صناعة المنسوجات األخرى مثل سترات النجاة ومظالت 139290صناعة المنسوجات3413
الهبوط والعراوي ونسيج البطانيات الكهربائية

إيجابي

إيجابيصناعة البسط139310صناعة المنسوجات3513

إيجابيصناعة السجاد139320صناعة المنسوجات3613

إيجابيصناعة الموكيت139330صناعة المنسوجات3713

صناعة الحصير من النسيج أو القطن أو األلياف 139340صناعة المنسوجات3813
الصناعية

إيجابي

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة السجاد والبسط وما إليها139390صناعة المنسوجات3913

إيجابيصناعة الحبال الغليظة المستخدمة في السفن 139410صناعة المنسوجات4013

إيجابيصناعة الحبال العادية المصنوعة من األلياف النسيجية 139420صناعة المنسوجات4113

صناعة الشباك وشباك الصيد وحواجز االصطدام في 139430صناعة المنسوجات4213
السفن 

إيجابي

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة منتجات الحبال والشباك 139490صناعة المنسوجات4313

إيجابيصناعة شرائط من أقمشة منسوجة  139910صناعة المنسوجات4413

إيجابيصناعة أقمشة العباءات والمشالح من الشعر 139921صناعة المنسوجات4513

إيجابيصناعة أقمشة العباءات والمشالح من الصوف 139922صناعة المنسوجات4613

إيجابيصناعة أقمشة العباءات والمشالح من الوبر139923صناعة المنسوجات4713

صناعة أنواع التل والدانتيل وغيرها من األقمشة 139930صناعة المنسوجات4813
الشبكية 

إيجابي

إيجابيصناعة أنواع اللباد )مشرب أو مغطى(139940صناعة المنسوجات4913

صناعة الحشو من المواد النسيجية مثل الحفاظات 139950صناعة المنسوجات5013
الصحية، وسدادات قطنية لوقف النزيف 

إيجابي

صناعة خيوط معدنية أو نسيجية، وصناعة أقمشة 139960صناعة المنسوجات5113
مشربة أو مغطاة أو مطلية بمطاط أو لدائن وما 

شابهها 

إيجابي

صناعة فتائل وخراطيم وأنابيب نسيجية مبطنة أو 139970صناعة المنسوجات5213
مقواه أو مزودة بمواد أخرى

إيجابي

ية، حاشية الزخرفة واألصناف 139980صناعة المنسوجات5313 صناعة العالمات التجار
المماثلة من المواد النسيجية 

إيجابي

أنشطة أخرى لصناعة منسوجات غير مصنفة في 139990صناعة المنسوجات5413
موضع آخر

إيجابي
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دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صناعة الملبوسات )14(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

صناعة المالبس الرجالية الجاهزة مثل الثياب الجاهزة 141011صناعة الملبوسات114
والبدل والمعاطف والبنطلونات

إيجابي

إيجابيصناعة المالبس الداخلية للرجال141012صناعة الملبوسات214

إيجابيصناعة الغتر والطواقي141013صناعة الملبوسات314

إيجابيصناعة العقل141014صناعة الملبوسات414

إيجابيصناعة المشالح الرجالية141015صناعة الملبوسات514

إيجابيصناعة الكمة العمانية141016صناعة الملبوسات614

إيجابيصناعة أنواع أخرى من المالبس الرجالية141019صناعة الملبوسات714

صناعة المالبس النسائية الجاهزة مثل )الفساتين 141021صناعة الملبوسات814
والمعاطف والبلوزات(

إيجابي

إيجابيصناعة المالبس الداخلية للنساء141022صناعة الملبوسات914

إيجابيصناعة العباءات النسائية141023صناعة الملبوسات1014

صناعة توابع المالبس مثل القفازات واألحزمة 141024صناعة الملبوسات1114
والشاالت والطرح وشبكات الشعر وربطات العنق 

...إلخ

إيجابي

إيجابيصناعة أنواع أخرى من المالبس النسائية141029صناعة الملبوسات1214

إيجابيصناعة المالبس الخارجية الجاهزة لألطفال 141031صناعة الملبوسات1314

إيجابيصناعة المالبس الداخلية الجاهزة لألطفال141032صناعة الملبوسات1414

تفصيل وخياطة وحياكة المالبس الرجالية العربية 141040صناعة الملبوسات1514
)محالت تفصيل خياطة المالبس الرجالية(

إيجابي

إيجابيتفصيل وخياطة وحياكة المالبس الرجالية غير العربية 141050صناعة الملبوسات1614

تفصيل وخياطة المالبس النسائية )محالت تفصيل 141060صناعة الملبوسات1714
المالبس النسائية مثل المشاغل النسائية(

إيجابي

ياضية 141070صناعة الملبوسات1814 إيجابيتفصيل وخياطة المالبس الر

إيجابيتفصيل وخياطة المالبس العسكرية 141081صناعة الملبوسات1914

إيجابيتفصيل وخياطة مالبس السالمة الصناعية141082صناعة الملبوسات2014

إيجابيتفصيل وخياطة بدالت العمل الموحدة141083صناعة الملبوسات2114

صناعة وتفصيل مالبس الرجال والنساء واألطفال 141090صناعة الملبوسات2214
األخرى 

إيجابي

صناعة مختلف األصناف من جلود الفراء أو الجلود 142010صناعة الملبوسات2314
األخرى غير منزوعة الشعر مثل الملبوسات ولوازمها

إيجابي

دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صناعة الملبوسات )14(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إيجابيصناعة الملبوسات من الفراء الطبيعي142020صناعة الملبوسات2414

أنشطة أخرى لتهيئة وصباغة الفراء وصناعة منتجات 142090صناعة الملبوسات2514
من الفراء    

إيجابي

إيجابيصناعة أقمشة من التريكو والكروشيه بجميع أنواعها143010صناعة الملبوسات2614

تريكو المالبس الداخلية )قمصان داخلية، مالبس 143020صناعة الملبوسات2714
داخلية( المسنرة من الخيوط 

إيجابي

تريكو المالبس الخارجية )بلوفرات ، بلوزات ، سترات ،...143030صناعة الملبوسات2814
إلخ( المسنرة من الخيوط 

إيجابي

إيجابيصناعة الجوارب بجميع أنواعها 143040صناعة الملبوسات2914

أنشطة أخرى لصناعة أقمشة من التريكو والكروشيه 143050صناعة الملبوسات3014
ومنتجاتها

إيجابي
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 تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة )15(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

دباغة الجلود )بالمواد الكيميائية أو النباتية أو 151110ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة115
المعدنية( وتهيئتها  

إيجابي

إيجابيصناعة الجلود )اللماعة أو الممعدنة(151120ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة215

إيجابيصناعة الجلود على شكل األشرطة واأللواح151131ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة315

إيجابيصناعة البسط من الجلود151132ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة415

صناعة الجلود على أشكال أخرى غير مصنفة في 151139ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة515
موضع آخر

إيجابي

إيجابيأنشطة أخرى لدباغة وتهيئة الجلود151190ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة615

صناعة حقائب األمتعة والحقائب المدرسية من الجلود 151211ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة715
الطبيعية 

إيجابي

صناعة حقائب األمتعة والحقائب المدرسية من 151212ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة815
الجلود الصناعية

إيجابي

إيجابيصناعة حقائب اليد للسيدات من الجلود الطبيعية151221ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة915

إيجابيصناعة حقائب اليد للسيدات من الجلود الصناعية151222ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة1015

صناعة حافظات النقود واألكياس )المصنوعة من 151230ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة1115
الجلد الطبيعي أو من بدائله(

إيجابي

إيجابيصناعة السروج واألمتعة الجلدية ومستلزماتها 151240ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة1215

صناعة السيور، األحزمة الجلدية، سيور الساعات 151250ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة1315
)المصنوعة من الجلد الطبيعي أو من بدائله(

إيجابي

أنشطة أخرى لصناعة الحقائب بكافة أنواعها، 151290ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة1415
والسروج واألعنة

إيجابي

إيجابيصناعة أنواع األحذية الرجالية من الجلد152011ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة1515

إيجابيصناعة أنواع األحذية النسائية من الجلد152012ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة1615

إيجابيصناعة أنواع أحذية األطفال من الجلد152013ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة1715

صناعة أنواع األحذية الرجالية من المطاط أو اللدائن 152021ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة1815
أو الخشب

إيجابي

صناعة أنواع األحذية النسائية من المطاط أو اللدائن 152022ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة1915
أو الخشب

إيجابي

صناعة أنواع أحذية األطفال من المطاط أو اللدائن أو 152023ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة2015
الخشب

إيجابي

ياضية والطبية والمهنية152030ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة2115 إيجابيصناعة األحذية الر

صناعة وتفصيل األجزاء الجلدية لألحذية )وجوه، كعب، 152040ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة2215
...إلخ(

إيجابي

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة األحذية152090ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة2315

تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
 صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث، 

وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر )16(
الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 116
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابينشر وتقطيع الخشب الخام161011

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 216
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة العوارض الخشبية للسكك الحديدية161012

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 316
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيتشريح وتقطيع األخشاب161013

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 416
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

صناعة صوف ودقيق الخشب في شكل جسيمات 161014
كنشاط أولي

إيجابي

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 516
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيتشريب الخشب أو معالجته كيمائيا بمواد حافظه161020

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 616
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيإنتاج أنواع نشارة الخشب 161030

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 716
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة األرضيات الخشبية غير المجمعة.161040

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 816
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيأنشطة أخرى خاصة بصناعة نشر األخشاب161090

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 916
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة صفائح من قشرة الخشب الرقيقة )األبلكاش(162110

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 1016
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة الخشب المقوى )المضغوط(162120

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 1116
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

صناعة ألواح الخشب الحبيبي واأللواح الليفية 162131
باستخدام مكابس الضغط

إيجابي

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 1216
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة األلواح الرقيقة162132

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 1316
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

أنشطة أخرى لصناعة صفائح من قشرة الخشب 162190
وصناعة الخشب المقوى وغيرها من ألواح الخشب

إيجابي

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 1416
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة العوارض ودعائم األسقف الخشبية162211

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 1516
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة السقاالت الخشبية 162212

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 1616
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

صناعة األصناف الخشبية المستخدمة في البناء 162219
والتشييد

إيجابي

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 1716
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة األبواب والنوافذ لخشبية162220

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 1816
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

ينات 162231 إيجابيصناعة الساللم والدرابز

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 1916
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة الشرفات الخشبية162232

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 2016
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة شرائح أرضيات الباركيه162233

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 2116
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيأعمال الديكور الخشبي162240

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 2216
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيأعمال ورش النجارة بشكل عام )ما عدا األثاث(162250
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تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
 صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث، 

وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر )16(
الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 2316
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

صناعة الحلي الخشبية المحدبة والقوالب واأللواح 162260
الخشبية )لكساء األسقف والجدران الداخلية(

إيجابي

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 2416
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة المباني الخشبية سابقة التجهيز162270

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 2516
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة الجدران والفواصل الخشبية المثبتة162280

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 2616
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

أنشطة أخرى خاصة بإنتاج وصناعة منتجات النجارة 162290
المستخدمة في البناء والتشييد

إيجابي

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 2716
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

صناعة الحاويات الخشبية مثل علب التعبئة والصناديق 162310
وأوعية الشحن األخرى المصنوعة من الخشب

إيجابي

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 2816
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة البراميل واألحواض الخشبية162320

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 2916
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة بكرات كابالت من الخشب 162331

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 3016
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة المنصات الخشبية162332

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 3116
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة األوعية الخشبية162390

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 3216
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة مقابض وهياكل العدد المصنوعة من الخشب162911

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 3316
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

صناعة أيدي وهياكل المكانس والفرجين )الفرش( 162912
المصنوعة من الخشب

إيجابي

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 3416
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة أجزاء وقوالب األحذية 162920

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 3516
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة األوعية المنزلية من الخشب 162931

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 3616
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة أدوات المطبخ من الخشب 162932

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 3716
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة صناديق األدوات المنزلية من الخشب162933

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 3816
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة تماثيل وتحف صغيرة من الخشب162941

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 3916
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة أطر البراويز من الخشب162942

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 4016
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة صناديق المجوهرات وعلب التحف من الخشب162943

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 4116
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

صناعة صناديق وعلب أخرى من الخشب لم تصنف 162949
في موضع آخر

إيجابي

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 4216
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة عالقات وشماعات المالبس162951

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 4316
األثاث، وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

إيجابيصناعة ستائر التعتيم من الخشب162952

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 4416
األثاث، ُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

صناعة سالل ومناخل من الخشب، وما يماثلها من 162953
المنتجات الخشبية األخرى  

إيجابي

تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
 صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث، 

وُصنع أصناف من القش ومواد الضفر )16(
الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 4516
األثاث، ُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

صناعة الضفائر وصناعة األوعية وأشغال الخوص 162960
يد أو الخيزران  والسلع الصغيرة من مواد الضفر أو الجر

أو الغاب

إيجابي

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 4616
األثاث، ُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

تجهيز وتصنيع الفلين الطبيعي، ومنتجات الفلين مثل 162970
صفائح وألواح وبالط مصنوع من الفلين، والفلين 

المكتل..إلخ

إيجابي

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 4716
األثاث، ُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الخشبية األخرى، 162990
وصناعة منتجات أخرى من الفلين ومواد الضفر

إيجابي
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 دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صنع الورق ومنتجات الورق )17(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إيجابيصناعة لباب الورق من لب الخشب170111ُصنع الورق ومنتجات الورق117

إيجابيصناعة لباب الورق من األلياف األخرى170112ُصنع الورق ومنتجات الورق217

إيجابيصناعة لباب الورق من النفايات مع إزالة الحبر170113ُصنع الورق ومنتجات الورق317

إيجابيصناعة ورق الصحف170120ُصنع الورق ومنتجات الورق417

إيجابيصناعة ورق الكتابة170131ُصنع الورق ومنتجات الورق517

إيجابيصناعة ورق الرسم والطباعة170132ُصنع الورق ومنتجات الورق617

إيجابيصناعة الورق الشفاف والمصقول170134ُصنع الورق ومنتجات الورق717

إيجابيصناعة أنواع األخرى من الورق 170139ُصنع الورق ومنتجات الورق817

إيجابيصناعة خام ورق المحارم170151ُصنع الورق ومنتجات الورق917

إيجابيصناعة ورق اللف والتغليف170152ُصنع الورق ومنتجات الورق1017

عمليات التجهيز األخرى للورق والورق المقوى 170160ُصنع الورق ومنتجات الورق1117
كالتكسية والصقل والتجعيد

إيجابي

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة عجائن الورق والورق المقوى170190ُصنع الورق ومنتجات الورق1217

إيجابيصناعة الورق والورق المقوي )الكرتون( المموج 170210ُصنع الورق ومنتجات الورق1317

صناعة أوعية من الورق أو من الورق المقوي 170220ُصنع الورق ومنتجات الورق1417
المموج لألغذية والمشروبات واألغراض األخرى

إيجابي

صناعة علب كرتون، وصناديق، وشنط مطوية أو 170230ُصنع الورق ومنتجات الورق1517
مفردة من الورق أو من الورق المقوى المموج 

إيجابي

إيجابيصناعة أكياس ورقية170240ُصنع الورق ومنتجات الورق1617

إيجابيصناعة علب حفظ الملفات الورقية170251ُصنع الورق ومنتجات الورق1717

إيجابيصناعة أغلفة األسطوانات الورقية170252ُصنع الورق ومنتجات الورق1817

صناعة أوعية تغليف أخرى غير مصنفة في موضع 170259ُصنع الورق ومنتجات الورق1917
آخر

إيجابي

أنشطة أخرى لصناعة الورق والورق المقوى المموج 170290ُصنع الورق ومنتجات الورق2017
واألوعية المصنوعة من الورق المموج 

إيجابي

صناعة ورق الكربون وورق النسخ والنقل بأحجام 170910ُصنع الورق ومنتجات الورق2117
مختلفة

إيجابي

صناعة أظرف الخطابات وبطاقات المراسلة والبطاقات 170920ُصنع الورق ومنتجات الورق2217
يدية غير المصورة البر

إيجابي

صناعة الدفاتر والكراسات المدرسية، واألصناف 170930ُصنع الورق ومنتجات الورق2317
المكتبية والمدرسية األخرى الورقية

إيجابي

دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صنع الورق ومنتجات الورق )17(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

صناعة الورق الصحي والمناديل ومناديل التنظيف 170940ُصنع الورق ومنتجات الورق2417
والمناشف والفوط الصحية وفوط األطفال والمائدة 
وحشوات امتصاص النزيف ... إلخ، واألنواع األخرى من 

المنتجات الورقية ذات االستخدام الشخصي 

إيجابي

صناعة الورق الصحي والمناديل ومناديل التنظيف 170941ُصنع الورق ومنتجات الورق2517
والمناشف

إيجابي

إيجابيصناعة الفوط الصحية  170942ُصنع الورق ومنتجات الورق2617

إيجابيصناعة حفائظ األطفال170943ُصنع الورق ومنتجات الورق2717

إيجابيصناعة مناديل المائدة 170944ُصنع الورق ومنتجات الورق2817

صناعة أنواع أخرى من المنتجات الورقية ذات 170949ُصنع الورق ومنتجات الورق2917
االستخدام الشخصي

إيجابي

صناعة منتجات ورقية لألغراض المنزلية مثل األطباق 170950ُصنع الورق ومنتجات الورق3017
واألكواب 

إيجابي

صناعة قوالب وشرائح ورقائق الترشيح من عجينه 170960ُصنع الورق ومنتجات الورق3117
الورق

إيجابي

ينة 170971ُصنع الورق ومنتجات الورق3217 إيجابيصناعة ورق الز

إيجابيصناعة أطباق البيض وما شابهها170972ُصنع الورق ومنتجات الورق3317

إيجابيصناعة ورق الجدران170973ُصنع الورق ومنتجات الورق3417

إيجابيصناعة ورق التفصيل170974ُصنع الورق ومنتجات الورق3517

أنشطة أخرى لصناعة منتجات أخرى من الورق والورق 170990ُصنع الورق ومنتجات الورق3617
المقوى

إيجابي
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دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة )18(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 118
المسجلة

إيجابيطباعة اإلعالنات والملصقات والنشرات اإلعالمية181141

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 218
المسجلة

طباعة التقاويم الزمنية والكروت الشخصية وبطاقات 181142
األفراح والبطاقات الذكية

إيجابي

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 318
المسجلة

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية وتشمل 181150
الفواتير

إيجابي

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 418
المسجلة

الطباعة باستخدام اآلالت الناسخة والحاسب اآللي 181170
واآلالت المكتبية األخرى وتصوير المستندات

إيجابي

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 518
المسجلة

إيجابيالطباعة باستخدام اآلالت الناسخة 181171

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 618
المسجلة

إيجابيالطباعة باستخدام الحاسب اآللي 181172

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 718
المسجلة

النسخ باستخدام اآلالت المكتبية مثل ناسخات الصور أو 181173
الحرارية )خدمات الطالب(

إيجابي

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 818
المسجلة

إيجابيالنسخ بواسطة اآلالت المتخصصة األخرى181174

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 918
المسجلة

الحفر والحفر الضوئي على األلواح المعدنية أو 181180
البالستيكية )الزنك غراف(

إيجابي

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 1018
المسجلة

أنشطة أخرى للطباعة لم تصنف في مكان أخر مثل 181190
أنشطة المطابع غير المتخصصة 

إيجابي

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 1118
المسجلة

إيجابيتجليد الكتب181210

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 1218
المسجلة

تجهيز وإعداد حروف الطباعة وإنتاج ألواح 181220
واسطوانات وأحجار طباعة وما إلى ذلك من 

الوسائط األخرى المستخدمة في الطباعة

إيجابي

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 1318
المسجلة

أنشطة أخرى للخدمات المتصلة بالطباعة لم تصنف 181290
في مكان أخر

إيجابي

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 1418
المسجلة

استنساخ التسجيالت وأشرطة التسجيل السمعية 182010
)الكاسيت( 

إيجابي

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 1518
المسجلة

استنساخ التسجيالت وأشرطة التسجيل البصرية 182020
)الفيديو(

إيجابي

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 1618
المسجلة

ية بالحاسب 182030 استنساخ التسجيالت السمعية والبصر
اإللكتروني 

إيجابي

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 1718
المسجلة

إيجابياستنساخ االسطوانات اللينة أو الصلبة182040

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 1818
المسجلة

إيجابياستنساخ برامج الحاسب اآللي الجاهزة )سوفت وير(182050

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 1918
المسجلة

إيجابياستنساخ األفالم السينمائية 182060

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 2018
المسجلة

أنشطة أخرى الستنساخ وسائط األعالم المسجلة 182090
غير مصنفة في موضع آخر

إيجابي

 دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة )19(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إيجابيإنتاج زيوت اإلنارة192030صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة119

إيجابيإنتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات192040صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة219

إيجابيإنتاج شمع البرافين192051صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة319

إيجابيإنتاج اإلسفلت192052صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة419



29 28

دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صناعة المواد والمنتجات الكيميائية )20(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين والهيدروجين 201121صناعة المواد والمنتجات الكيميائية120
.. الخ

إيجابي

إيجابيإنتاج الهواء السائل و المضغوط201122صناعة المواد والمنتجات الكيميائية220

إيجابيإنتاج غازات التبريد201123صناعة المواد والمنتجات الكيميائية320

إيجابيإنتاج  الغازات الصناعية المخلوطة201124صناعة المواد والمنتجات الكيميائية420

صناعة القلويات بما فيها الصودا الكاوية )ال تشمل 201140صناعة المواد والمنتجات الكيميائية520
األمونيا (

إيجابي

صناعة مواد الصباغة والتلوين والدباغة الصناعية 201150صناعة المواد والمنتجات الكيميائية620
والطبيعية 

إيجابي

إيجابيصناعة العناصر الكيميائية باستثناء الغازات201160صناعة المواد والمنتجات الكيميائية720

إيجابيصناعة المياه المقطرة201170صناعة المواد والمنتجات الكيميائية820

أنشطة أخرى لصناعة المواد والمنتجات الكيميائية 201190صناعة المواد والمنتجات الكيميائية920
األساسية عدا األسمدة والمركبات النبتروجينية

إيجابي

إيجابيصناعة البالستيك201310صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1020

صناعة المطاط التركيبي المشتق من الزيوت 201320صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1120
بأشكالها األولية

إيجابي

إيجابيصناعة مخاليط المطاط التركيبي والمطاط الطبيعي 201330صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1220

صناعة األصماغ المشابهة للمطاط )مثل البالتا( 201340صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1320
بأشكالها األولية

إيجابي

أنشطة أخرى لصناعة البالستيك في أشكالها األولية 201390صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1420
وصناعة المطاط التركيبي

إيجابي

إيجابيصناعة مبيدات الحشرات والقوارض المنزلية 202120صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1520

إيجابيصناعة مضادات اإلنبات ومنظمات نمو النباتات202130صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1620

صناعة المطهرات لالستخدام الزراعي واالستخدامات 202140صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1720
األخرى

إيجابي

إيجابيصناعة المنتجات الكيميائية الزراعية األخرى202190صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1820

إيجابيصناعة الدهانات202210صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1920

إيجابيصناعة الورنيشات )مواد الصقل (202220صناعة المواد والمنتجات الكيميائية2020

إيجابيصناعة الخضاب المحضرة ومعتمات األلوان202230صناعة المواد والمنتجات الكيميائية2120

إيجابيصناعة معاجين طالء المينا أو الخزف ... الخ202240صناعة المواد والمنتجات الكيميائية2220

صناعة مواد التلوين المستخدمة في صنع الدهانات، 202250صناعة المواد والمنتجات الكيميائية2320
ومواد التلوين المستخدمة من الفنانين وغيرهم

إيجابي

صناعة المواد الالصقة أو مركبات الجلفنة أو 202260صناعة المواد والمنتجات الكيميائية2420
ية المماثلة المستخدمة في  المستحضرات غير الحرار

الحشو أو تسوية السطوح 

إيجابي

صناعة المذيبات والمخففات المركبة العضوية مثل 202270صناعة المواد والمنتجات الكيميائية2520
صناعة محضرات إزالة الدهانات أو الورنيش

إيجابي

إيجابيصناعة أحبار الطباعة202280صناعة المواد والمنتجات الكيميائية2620

دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صناعة المواد والمنتجات الكيميائية )20(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

أنشطة أخرى لصناعة الدهانات والورنيشات 202290صناعة المواد والمنتجات الكيميائية2720
والطالءات المماثلة وأحبار الطباعة والمواد الالصقة

إيجابي

إيجابيصناعة الصابون بجميع أشكاله ) معجون ،سائل ، جاف(202311صناعة المواد والمنتجات الكيميائية2820

إيجابيصناعة اللباد المغطى بالصابون202312صناعة المواد والمنتجات الكيميائية2920

إيجابيصناعة الشامبوهات202313صناعة المواد والمنتجات الكيميائية3020

إيجابيصناعة المنظفات الصناعية202321صناعة المواد والمنتجات الكيميائية3120

إيجابيصناعة ملمعات ومعاجين الجلود202322صناعة المواد والمنتجات الكيميائية3220

إيجابيصناعة ملمعات األرضيات والزجاج واألثاث202323صناعة المواد والمنتجات الكيميائية3320

إيجابيصناعة مساحيق الجلي202324صناعة المواد والمنتجات الكيميائية3420

إيجابيصناعة مواد ومستحضرات الغسيل والتنظيف202325صناعة المواد والمنتجات الكيميائية3520

إيجابيصناعة مستحضرات تعطير الغرف وإزالة الروائح202330صناعة المواد والمنتجات الكيميائية3620

إيجابيصناعة العطورات الرجالية و النسائية202341صناعة المواد والمنتجات الكيميائية3720

إيجابيصناعة الكولونيا وماء التواليت202342صناعة المواد والمنتجات الكيميائية3820

إيجابيصناعة العود ودهن العود 202343صناعة المواد والمنتجات الكيميائية3920

إيجابيصنع البخور202344صناعة المواد والمنتجات الكيميائية4020

إيجابيصناعة مستحضرات عطرية أخرى لالستخدام الشخصي202349صناعة المواد والمنتجات الكيميائية4120

إيجابيصناعة مستحضرات الحالقة202351صناعة المواد والمنتجات الكيميائية4220

إيجابيصناعة مزيالت وفرد الشعر202352صناعة المواد والمنتجات الكيميائية4320

ين الخام202353صناعة المواد والمنتجات الكيميائية4420 إيجابيصناعة الجلسر

إيجابيصناعة مستحضرات التجميل202361صناعة المواد والمنتجات الكيميائية4520

إيجابيصناعة مستحضرات العناية باليدين واألرجل202362صناعة المواد والمنتجات الكيميائية4620

إيجابيصناعة مستحضرات تنظيف الفم واألسنان202371صناعة المواد والمنتجات الكيميائية4720

إيجابيصناعة معاجين أو مساحيق تثبيت األسنان الصناعية202372صناعة المواد والمنتجات الكيميائية4820

إيجابيصناعة الشموع الصناعية202381صناعة المواد والمنتجات الكيميائية4920

صناعة الشموع المحضرة المكونة من مخاليط 202382صناعة المواد والمنتجات الكيميائية5020
الشموع

إيجابي

أنشطة أخرى لصناعة الصابون والمطهرات ومستحضرات 202390صناعة المواد والمنتجات الكيميائية5120
التنظيف والتلميع والعطورات ومستحضرات التجميل

إيجابي

إيجابيصناعة الجيالتين ومشتقاته202921صناعة المواد والمنتجات الكيميائية5220

صناعة األصماغ المشتقة من أصل حيواني واألصماغ 202922صناعة المواد والمنتجات الكيميائية5320
المحضرة األخرى التي أساسها المطاط أو اللدائن

إيجابي

إيجابيصناعة الراتنجات202923صناعة المواد والمنتجات الكيميائية5420

إيجابيتعديل الزيوت والدهون كيمائيا مثل :البلمرة واألكسدة202932صناعة المواد والمنتجات الكيميائية5520
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دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صناعة المواد والمنتجات الكيميائية )20(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إيجابيصناعة أنواع البروتينات202933صناعة المواد والمنتجات الكيميائية5620

صناعة المساحيق والعجائن المستخدمة في اللحام 202941صناعة المواد والمنتجات الكيميائية5720
بكافة أشكاله

إيجابي

صناعة المواد المستخدمة في التنظيف الحمضي 202942صناعة المواد والمنتجات الكيميائية5820
ألسطح المعادن

إيجابي

صناعة المستحضرات المانعة لالرتطام ومستحضرات 202950صناعة المواد والمنتجات الكيميائية5920
يد ومنع التجمد،والسوائل األخرى  سوائل التبر

المستخدمة في األلياف الهيدروليكية لنقل الحركة 
والكواشف الكيميائية المركبة المستخدمة في 

المختبرات والتشخيص

إيجابي

صناعة المنتجات الفوتو كيميائية مثل الشرائح 202960صناعة المواد والمنتجات الكيميائية6020
الفوتوغرافية واألفالم والورق الحساس ... الخ .

إيجابي

إيجابيصناعة أحبار الكتابة والرسم 202970صناعة المواد والمنتجات الكيميائية6120

صناعة المستخلصات العطرية ومنتجاتها مثل الماء 202980صناعة المواد والمنتجات الكيميائية6220
المقطر والمخاليط العطرية

إيجابي

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية األخرى غير 202990صناعة المواد والمنتجات الكيميائية6320
ية ، مواد  المصنفة في موضع أخر مثل الزيوت العطر

كيميائية إلطفاء الحرائق ، مواد كيميائية مساعدة 
للبلل والنفاذ ومنتجات كيمائية لالستخدام الصناعي  

.. الخ

إيجابي

ية التركيبية .203011صناعة المواد والمنتجات الكيميائية6420 إيجابيصناعة الخيوط الشعر

إيجابيصناعة الخيوط الصناعية مثل النايلون والبوليستر... الخ203012صناعة المواد والمنتجات الكيميائية6520

إيجابيصناعة الخيوط األحادية 203021صناعة المواد والمنتجات الكيميائية6620

إيجابيصناعة العقد التركيبية الصناعية مثل القش الصناعي203022صناعة المواد والمنتجات الكيميائية6720

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة األلياف والخيوط الصناعية203090صناعة المواد والمنتجات الكيميائية6820

دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية )21(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

صنع المنتجات الصيدالنية األساسية 121
والمستحضرات الصيدالنية

إيجابيصناعة المستحضرات الصيدالنية لالستخدام البيطري210020

صنع المنتجات الصيدالنية األساسية 221
والمستحضرات الصيدالنية

إيجابيصناعة منتجات نباتية مطحونة أو مصنعة أو محضرة210030

صنع المنتجات الصيدالنية األساسية 321
والمستحضرات الصيدالنية

إيجابيصناعة الضمادات الجراحية ضمادات الكسور210041

صنع المنتجات الصيدالنية األساسية 421
والمستحضرات الصيدالنية

إيجابيصناعة القطن الطبي210044

صنع المنتجات الصيدالنية األساسية 521
والمستحضرات الصيدالنية

إيجابيصناعة الفيتامينات 210052

صنع المنتجات الصيدالنية األساسية 621
والمستحضرات الصيدالنية

إيجابيصناعة المنتجات الهرمونية األخرى210053

صنع المنتجات الصيدالنية األساسية 721
والمستحضرات الصيدالنية

إيجابيصناعة السكر الكيماوي النقي ...إلخ210054

صنع المنتجات الصيدالنية األساسية 821
والمستحضرات الصيدالنية

أنشطة أخرى لصناعة المستحضرات الصيدالنية 210090
والكيماويات الدوائية والمنتجات النباتية الطبية

إيجابي
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دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صناعة منتجات المطاط واللدائن )22(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إيجابيصناعة اإلطارات الهوائية بأنواعها221111صناعة منتجات المطاط واللدائن122

إيجابيصناعة اإلطارات الصلبة المصمتة )غيرالمجوفة(221112صناعة منتجات المطاط واللدائن222

إيجابيصناعة اإلطارات المجوفة أو شبه الصلبة221113صناعة منتجات المطاط واللدائن322

إيجابيصناعة األنابيب المطاطية الداخلية لإلطارات )تيوب(221120صناعة منتجات المطاط واللدائن422

صناعة أجزاء اإلطارات مثل أشرطة اإلطارات أو فتائل 221130صناعة منتجات المطاط واللدائن522
اإلطارات القابلة للتبديل وصناعة شرائح على شكل 
ظهر الجمل وما شابهها لتجديد األسطح الخارجية 

لإلطارات 

إيجابي

إيجابيإعادة صناعة اإلطارات 221140صناعة منتجات المطاط واللدائن622

استبدال األسطح الخارجية لإلطارات الهوائية 221150صناعة منتجات المطاط واللدائن722
المستعملة

إيجابي

أنشطة أخرى لصناعة اإلطارات واألنابيب المطاطية 221190صناعة منتجات المطاط واللدائن822
وتجديد األسطح الخارجية وإعادة بنائها

إيجابي

إيجابيصناعة ألواح وقضبان وصفائح221910صناعة منتجات المطاط واللدائن922

صناعة األنابيب والمواسير والخراطيم وسيور نقل 221920صناعة منتجات المطاط واللدائن1022
الحركة ونقل المواد

إيجابي

صناعة سيور نقل المواد ونقل الحركة والسيور 221930صناعة منتجات المطاط واللدائن1122
األخرى المطاطية

إيجابي

إيجابيصناعة األصناف الصحية أو الصيدالنية من المطاط221940صناعة منتجات المطاط واللدائن1222

صناعة منتجات مطاطية أخرى لم تصنف في مكان 221990صناعة منتجات المطاط واللدائن1322
أخر

إيجابي

صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن مثل 222010صناعة منتجات المطاط واللدائن1422
ألواح، وشرائح صفائح وأشرطة ومواسير وخراطيم 

ولوازمها ...إلخ

إيجابي

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية ووصالتها 222020صناعة منتجات المطاط واللدائن1522
ولوازمها

إيجابي

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب والستائر 222030صناعة منتجات المطاط واللدائن1622
ولوازم العزل ومنع التسرب ولوازم اإلنارة وأغطية 

األرضيات واألسقف والجدران على شكل لفات أو 
بالط ...إلخ، والمصنوعة من اللدائن

إيجابي

إيجابيصناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب222031صناعة منتجات المطاط واللدائن1722

إيجابيصناعة الستائر222032صناعة منتجات المطاط واللدائن1822

إيجابيصناعة لوازم العزل ومنع التسرب 222033صناعة منتجات المطاط واللدائن1922

إيجابيصناعة لوازم اإلنارة222034صناعة منتجات المطاط واللدائن2022

إيجابيصناعة أغطية األرضيات 222035صناعة منتجات المطاط واللدائن2122

إيجابيصناعة أغطية األسقف والجدران 222036صناعة منتجات المطاط واللدائن2222

صناعة لوازم صحية من اللدائن مثل: أحواض الغسيل 222037صناعة منتجات المطاط واللدائن2322
واالستحمام والمراحيض ...إلخ

إيجابي

دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صناعة منتجات المطاط واللدائن )22(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إيجابيصناعة العلب والصناديق من اللدائن222041صناعة منتجات المطاط واللدائن2422

إيجابيصناعة الحاويات من اللدائن222042صناعة منتجات المطاط واللدائن2522

ير بمختلف أشكالها من اللدائن222043صناعة منتجات المطاط واللدائن2622 إيجابيصناعة القوار

إيجابيصناعة األكياس من اللدائن222044صناعة منتجات المطاط واللدائن2722

ينة222051صناعة منتجات المطاط واللدائن2822 إيجابيصناعة األدوات المنزلية وأدوات المطبخ والز

صناعة األدوات المنزلية وأدوات المطبخ والزينة من 222052صناعة منتجات المطاط واللدائن2922
الميالمين

إيجابي

إيجابيصناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد222060صناعة منتجات المطاط واللدائن3022

إيجابيصناعة أغطية األرضيات )مشمع األرضيات(222070صناعة منتجات المطاط واللدائن3122

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن 222090صناعة منتجات المطاط واللدائن3222
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 دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى )منتجات غير معدنية( )23(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

ية األخرى 123 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة منتجات أولية من الزجاج231010

ية األخرى 223 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في اإلنشاءات 231021

ية األخرى 323 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابي صناعة زجاج المصابيح الكهربائية 231022

ية األخرى 423 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة زجاج كريستال النجف231023

ية األخرى 523 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابي صناعة المشغوالت الزجاجية األخرى231024

ية األخرى 623 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة أدوات المطبخ والمائدة231031

ية األخرى 723 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة العبوات واألوعية الزجاجية231032

ية األخرى 823 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة األدوات الزجاجية للمختبرات واالستعماالت 231041
الصيدالنية

إيجابي

ية األخرى 923 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة األدوات الزجاجية لالستعماالت المكتبية231042

ية األخرى 1023 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة األدوات الزجاجية لالستعماالت الصحية 231043

ية األخرى 1123 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة زجاج األمان بما في ذلك زجاج السيارات 231051

ية األخرى 1223 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيتقطيع وشطف الزجاج العادي231052

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى 1323
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة زجاج المرايا231053

ية األخرى 1423 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة زجاج األوعية الحافظة للحرارة والبرودة231054

ية األخرى 1523 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

ية غير 231060 يات والعناصر البصر صناعة زجاج الساعات والبصر
المشغلة على أساس بصري

إيجابي

ية األخرى 1623 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في صناعة 231070
المجوهرات المقلدة

إيجابي

ية األخرى 1723 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة األلياف الزجاجية بما في ذلك الصوف الزجاجي 231081
...إلخ

إيجابي

ية األخرى 1823 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة خزانات المياه231082

ية األخرى 1923 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة األنابيب231083

ية األخرى 2023 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة القوارب واليخوت231084

 دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
ية األخرى )منتجات غير معدنية( )23( صناعة منتجات المعادن الالفلز

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

ية األخرى 2123 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة المظالت231085

ية األخرى 2223 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعات أخرى من الفايبرجالس231089

ية األخرى 2323 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية231090

ية األخرى 2423 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة الخرسانة الحرارية239110

ية األخرى 2523 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة السلع الخزفية العازلة للحرارة239121

ية األخرى 2623 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة المعوجات وكاتم الصوت والمداخن واألنابيب 239122
والمواسير...إلخ

إيجابي

ية األخرى 2723 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

ية بما في ذلك 239123 صناعة الطوب والكتل والبالطات الحرار
اإلسمنت الحراري

إيجابي

ية األخرى 2823 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة المنتجات الخزفية الحرارية239129

ية األخرى 2923 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة الطوب الرملي وكتل األرضيات وبالطات 239210
األسقف وبوتقات المداخن

إيجابي

ية األخرى 3023 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة بالط الحوائط واألرضيات )السيراميك 239220
والقيشاني(

إيجابي

ية األخرى 3123 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة األنابيب ومواسير األسالك الكهربائية تحت 239230
األرض والمزاريب ولوازم المواسير الخزفية

إيجابي

ية األخرى 3223 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة منتجات فخارية مثل القرميد239240

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى 3323
)منتجات غير معدنية(

صناعة األحجار والبالطات الخزفية المستخدمة في 239250
الرصف

إيجابي

ية األخرى 3423 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة الطوب األحمر والطفلي العازل للحرارة239260

ية األخرى 3523 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة مكعبات الفسيفساء وما يماثلها سواء كانت 239270
ملمعة أو غير ملمعة

إيجابي

ية األخرى 3623 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة المنتجات الطفلية اإلنشائية239290

ية األخرى 3723 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة أدوات المائدة والطهي من الخزف والصيني 239310
واألصناف األخرى المستخدمة لألغراض المنزلية

إيجابي

ية األخرى 3823 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

ينة والتحف والتماثيل والمجسمات 239320 صناعة أصناف الز
المصنوعة من الخزف والفخار

إيجابي

ية األخرى 3923 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة العوازل الكهربائية والتركيبات العازلة من الخزف239330

ية األخرى 4023 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة المغناطيسات الخزفية والحديدية239340

ية األخرى 4123 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

ية والكيميائية والصناعية239350 إيجابيصناعة السلع الخزفية المختبر

ية األخرى 4223 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة منتجات الفخار المستخدمة في نقل السلع أو 239351
يار والجرار...إلخ تعبئتها مثل القلل وألز

إيجابي
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 دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
ية األخرى )منتجات غير معدنية( )23( صناعة منتجات المعادن الالفلز

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

ية األخرى 4323 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة األثاث الخزفي239370

ية األخرى 4423 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الخزفية غير اإلنشائية 239390
والحرارية

إيجابي

ية األخرى 4523 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة األسمنت العادي )بورتالند(239411

ية األخرى 4623 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة األسمنت المقاوم لألمالح239412

ية األخرى 4723 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة األسمنت واألسمنت األبيض239413

ية األخرى 4823 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة األسمنت المكتل )الكلنكر(239414

ية األخرى 4923 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة الجص والجبس239430

ية األخرى 5023 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة األسمنت والجير والجص239490

ية األخرى 5123 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر239510

ية األخرى 5223 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة البالط والموازيكو األسمنتي بكافة أصنافه239520

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى 5323
)منتجات غير معدنية(

إيجابيإنتاج خرسانة جاهزة الخلط 239530

ية األخرى 5423 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة قواطع وألواح وأطر ومباني جاهزة من 239540
الخرسانة سابقة الصنع

إيجابي

ية األخرى 5523 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة أصناف من الخرسانة أو األسمنت مثل األنابيب 239551
والمواسير

إيجابي

ية األخرى 5623 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة أصناف من الخرسانة أو األسمنت مثل الخزانات 239552
واألحواض

إيجابي

ية األخرى 5723 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة أصناف من الخرسانة أو األسمنت مثل األواني239553

ية األخرى 5823 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة أصناف من الخرسانة أو األسمنت مثل أطر 239554
النوافذ.

إيجابي

ية األخرى 5923 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة أصناف من الخرسانة أو األسمنت مثل التماثيل 239555
ينة. وأصناف الز

إيجابي

ية األخرى 6023 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة أصناف من األسمنت األسبستوسي أو 239560
األسمنت الليفي السيلوزي 

إيجابي

ية األخرى 6123 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة مواد البناء المنتجة من مواد نباتية والمكتلة 239571
بواسطة األسمنت

إيجابي

ية األخرى 6223 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة مواد البناء المنتجة من مواد نباتية والمكتلة 239572
بواسطة الجبس

إيجابي

ية األخرى 6323 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة مواد البناء المنتجة من مواد نباتية والمكتلة 239573
بواسطة مادة رابطة من المعدن

إيجابي

ية األخرى 6423 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة أصناف من الجبس مثل األطر والبراويز 239580
ينة األخرى المنقوشة والتماثيل والفازات وأصناف الز

إيجابي
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ية األخرى )منتجات غير معدنية( )23( صناعة منتجات المعادن الالفلز

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

ية األخرى 6523 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

أنشطة أخرى لصناعة األصناف المنتجة من الخرسانة 239590
واألسمنت والجبس

إيجابي

ية األخرى 6623 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في البناء 239610
والتشييد والطرق ...إلخ

إيجابي

ية األخرى 6723 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

العمليات المنفذة على األحجار الخشنة خارج المحاجر 239620
مثل النشر والصقل والطحن...إلخ

إيجابي

ية األخرى 6823 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة منتجات األحجار مثل األثاث والتماثيل واللوحات 239630
ينة وما شابهها وأصناف الز

إيجابي

ية األخرى 6923 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيقطع ونشر الرخام239640

ية األخرى 7023 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة منتجات من الرخام مثل المطابخ والمغاسل 239650
والتحف واألحواض والتماثيل والنحت والرسم وما 

شابهها 

إيجابي

ية األخرى 7123 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيأنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام وصناعة منتجاته239690

ية األخرى 7223 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة مواد االحتكاك من مواد معدنية أو من 239910
األسبستوس

إيجابي

ية األخرى 7323 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إيجابيصناعة مواد العزل للصوت والحرارة239920

ية األخرى 7423 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

صناعة أنواع من اإلسفلت أو من مواد مماثلة مثل 239930
زفت قطران الفحم

إيجابي

ية األخرى 7523 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

إنتاج أحجار رحى الطواحين وأحجار السن والصقل 239940
والشحذ...إلخ

إيجابي

ية األخرى 7623 صناعة منتجات المعادن الالفلز
)منتجات غير معدنية(

ية أخرى239990 إيجابيصناعة منتجات معدنية الفلز
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صنع الفلزات القاعدية )24(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

صناعة منتجات أولية من الحديد على شكل حبيبات 241011صنع الفلزات القاعدية124
ومساحيق

إيجابي

صناعة منتجات أولية من الحديد على شكل كتل من 241012صنع الفلزات القاعدية224
الركائز والمخلفات بعد إعادة صهرها

إيجابي

إيجابيصناعة الحديد النقي بواسطة التحليل الكهربائي241021صنع الفلزات القاعدية324

إيجابيصناعة الحديد النقي بواسطة العمليات الكيميائية241022صنع الفلزات القاعدية424

إيجابيصناعة الحديد غير المصقول241023صنع الفلزات القاعدية524

صناعة حديد الزهر ما في ذلك مسبوكات حديد 241025صنع الفلزات القاعدية624
الصلب والزهر 

إيجابي

صناعة منتجات من الحديد أو من الصلب ...إلخ  241030صنع الفلزات القاعدية724
بواسطة السحب أو البثق أو الدرفلة

إيجابي

صناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان 241040صنع الفلزات القاعدية824
وأسياخ وزوايا وأسالك ومقاطع بكافة أشكالها

إيجابي

صناعة األنابيب والمواسير واألشكال المجوفة من 241050صنع الفلزات القاعدية924
الحديد والصلب

إيجابي

صناعة لوازم خطوط السكك الحديدية مثل القضبان 241060صنع الفلزات القاعدية1024
المجمعة...إلخ

إيجابي

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة الحديد والصلب241090صنع الفلزات القاعدية1124

إيجابيإنتاج المعادن الثمينة الخام من الذهب 242011صنع الفلزات القاعدية1224

إيجابيإنتاج المعادن الثمينة الخام من الفضة 242012صنع الفلزات القاعدية1324

إنتاج المعادن الثمينة الخام من المعادن الثمينة 242013صنع الفلزات القاعدية1424
الداخلة في مجموعة البالتين 

إيجابي

إيجابيإنتاج الذهب المشغول ما عدا المجوهرات242021صنع الفلزات القاعدية1524

إيجابيإنتاج الفضة المشغول ما عدا المجوهرات242022صنع الفلزات القاعدية1624

إيجابيإنتاج البالتين المشغول ما عدا المجوهرات242023صنع الفلزات القاعدية1724

إيجابيإنتاج محموعة البالتين المشغول ما عدا المجوهرات242024صنع الفلزات القاعدية1824

مصنوعات معدنية غير عادية مطلية أو مغطاة أو 242031صنع الفلزات القاعدية1924
مخلوطة بالذهب

إيجابي

مصنوعات معدنية غير عادية مطلية أو مغطاة أو 242032صنع الفلزات القاعدية2024
مخلوطة بالفضة

إيجابي

مصنوعات معدنية غير عادية مطلية أو مغطاة أو 242033صنع الفلزات القاعدية2124
مخلوطة بمعادن ثمينة أخرى

إيجابي

صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك المعادن غير 242040صنع الفلزات القاعدية2224
الحديدية الخام وخالئطها )ما عدا المعادن الثمينة(

إيجابي

إيجابيصهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك النحاس وخالئطه242041صنع الفلزات القاعدية2324

صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك األلمنيوم 242042صنع الفلزات القاعدية2424
وخالئطه

إيجابي

دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صنع الفلزات القاعدية )24(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك الرصاص والزنك 242043صنع الفلزات القاعدية2524
والقصدير وخالئطها

إيجابي

صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك الكروم والمنغنيز 242044صنع الفلزات القاعدية2624
والنيكل وخالئطها

إيجابي

صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك معادن غير 242049صنع الفلزات القاعدية2724
حديدية أخرى وخالئطها

إيجابي

إيجابيإنتاج أكسيد األلمنيوم )ألومينا(242051صنع الفلزات القاعدية2824

إيجابيإنتاج المعادن نصف الخام من النيكل أو النحاس242052صنع الفلزات القاعدية2924

مصنوعات معدنية عادية غير حديدية )أسالك، 242060صنع الفلزات القاعدية3024
مواسير، أنابيب، مساحيق، أوراق، صفائح ...إلخ( 

إيجابي

أنشطة أخرى لصناعة المعادن الثمينة والمعادن غير 242090صنع الفلزات القاعدية3124
الحديدية األساسية

إيجابي

إيجابيسبك الحديد والصلب منتجات )تامة الصنع( 243111صنع الفلزات القاعدية3224

إيجابيسبك الحديد والصلب )منتجات نصف تامة الصنع(243112صنع الفلزات القاعدية3324

صنع أنابيب ومواسير وأشكال مجوفة ووصالت 243120صنع الفلزات القاعدية3424
أنابيب أو مواسير

إيجابي

إيجابيأنشطة أخرى لسبك الحديد والصلب243190صنع الفلزات القاعدية3524

سبك المعادن غير الحديدية مثل األلمنيوم والزنك 243211صنع الفلزات القاعدية3624
...إلخ )منتجات تامة الصنع(

إيجابي

سبك المعادن غير الحديدية مثل األلمنيوم والزنك...243212صنع الفلزات القاعدية3724
إلخ )منتجات نصف تامة الصنع(

إيجابي

إيجابيأنشطة أخرى لسبك المعادن غير الحديدية243290صنع الفلزات القاعدية3824
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 دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء اآلالت والمعدات( )25(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 125
اآلالت والمعدات(

صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية وأجزائها للجسور 251111
واألبراج 

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 225
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة األعمدة وأجزائها251112

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 325
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة الروافد وأجزائها251113

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 425
اآلالت والمعدات(

صناعة وتركيب اإلنشاءات الفوالذية سابقة الصنع 251121
ير لوحدات المصافي والتكر

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 525
اآلالت والمعدات(

صناعة وتركيب اإلنشاءات الفوالذية سابقة الصنع 251122
للمنشآت الصناعية

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 625
اآلالت والمعدات(

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة بصفة رئيسية 251130
من المعدن

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 725
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة قضبان حديد التسليح251141

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 825
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة شبكات حديد التسليح251142

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 925
اآلالت والمعدات(

إيجابيورش الحدادة251151

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 1025
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة وتركيب السقاالت251152

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 1125
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة وتركيب أبواب الكراجات251153

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 1225
اآلالت والمعدات(

إيجابيورش األلمنيوم251160

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 1325
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت(251170

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 1425
اآلالت والمعدات(

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية251190

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 1525
اآلالت والمعدات(

يج والخزانات251210 إيجابيصناعة الصهار

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 1625
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة مراجل راديترات التدفئة المركزية 251220

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 1725
اآلالت والمعدات(

صناعة أوعية للغازات المسالة أو المضغوطة 251230
وتشمل اسطوانات الغاز

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 1825
اآلالت والمعدات(

أنشطة أخرى لصناعة الصهاريج واألوعية المماثلة من 251290
المعادن مثل حاويات جمع النفايات

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 1925
اآلالت والمعدات(

صناعة مراجل لتوليد بخار الماء أو غيره من أنواع بخار 251310
الماء

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 2025
اآلالت والمعدات(

صناعة الوحدات الملحقة المستخدمة مع المراجل مثل 251320
وحدات مكثفات البخار

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 2125
اآلالت والمعدات(

أنشطة أخرى لصناعة مولدات بخار الماء )عدا مراجل 251390
ية للمياه الحارة( التدفئة المركز

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 2225
اآلالت والمعدات(

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 259110
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة

إيجابي

 دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء اآلالت والمعدات( )25(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 2325
اآلالت والمعدات(

إيجابيإنتاج أغراض معدنية بشكل مباشر من المساحيق259120

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 2425
اآلالت والمعدات(

أنشطة أخرى لتشكيل المعادن وتشكيلها من 259190
مساحيق

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 2525
اآلالت والمعدات(

إيجابيمعالجة وطلي المعادن بالصقل والتلميع259211

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 2625
اآلالت والمعدات(

إيجابيمعالجة وطلي المعادن بالحفر 259212

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 2725
اآلالت والمعدات(

إيجابيمعالجة وطلي المعادن بالتلوين والتنظيف259213

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 2825
اآلالت والمعدات(

إيجابيقطع المعادن والكتابة عليها بواسطة أشعة الليزر259220

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 2925
اآلالت والمعدات(

إيجابيخراطة المعادن 259230

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 3025
اآلالت والمعدات(

أنشطة أخرى لمعالجة وطلي المعادن وعمليات 259290
الهندسة الميكانيكية للمعادن

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 3125
اآلالت والمعدات(

صناعة األصناف المعدنية لألغراض المنزلية )سكاكين، 259310
مقصات، مالعق، شوك، ...إلخ

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 3225
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة شفرات الحالقة بأنواعها259320

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 3325
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة العدد اليدوية المستخدمة في أعمال الزراعة 259331

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 3425
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة العدد اليدوية المستخدمة في أعمال النجارة 259332

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 3525
اآلالت والمعدات(

صناعة العدد اليدوية المستخدمة في أعمال 259333
الميكانيكا والكهرباء

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 3625
اآلالت والمعدات(

صناعة العدد اليدوية المستخدمة في أعمال الحفر 259334
والبناء 

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 3725
اآلالت والمعدات(

صناعة المناشير والسكاكين ونصال القطع الالزمة 259340
للماكينات واألجهزة الميكانيكية

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 3825
اآلالت والمعدات(

صناعة رؤوس القطع القابلة للتبديل للعدد اليدوية 259350
)ثواقب لولبية، ومقاطع فرز، وعيدان ملبدة، 

وقواطع آالت الخراطة حراب البنادق...إلخ(

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 3925
اآلالت والمعدات(

صناعة أدوات الحدادة والمناجل والقمط ومواقد 259360
اللحام

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 4025
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة األقفال وتشكيل المفاتيح259371

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 4125
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة عالقات المالبس والمشابك259372

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 4225
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة الخردوات المعدنية للمباني واألثاث والمركبات259373

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 4325
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة السيوف والجنبيات واألسلحة المماثلة259380

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 4425
اآلالت والمعدات(

أنشطة أخرى لصناعة أدوات القطع والعدد اليدوية 259390
واألدوات المعدنية العامة

إيجابي
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الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 4525
اآلالت والمعدات(

صناعة مشابك تثبيت معدنية مثل المسامير 259910
والدبابيس والصواميل والحلقات بأنواعها

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 4625
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة كابالت وشرائط معدنية من الحديد259921

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 4725
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة كابالت وشرائط معدنية من النحاس259922

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 4825
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة كابالت وشرائط معدنية من األلمنيوم259923

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 4925
اآلالت والمعدات(

أصناف مصنوعة من األسالك مثل: سلك شائك، 259930
سياج، شبك ممدد ...إلخ

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 5025
اآلالت والمعدات(

صناعة األوعية المعدنية المستخدمة في نقل 259940
وتعبئة السلع مثل: البراميل وحاويات النفايات 
والمخلفات والدالء والصناديق والعلب ...إلخ

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 5125
اآلالت والمعدات(

صناعة األواني المعدنية المجوفة وما يماثلها من 259951
أدوات المطبخ والمائدة وأدوات الشوي والقلي 

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 5225
اآلالت والمعدات(

صناعة األدوات الصحية المعدنية المطلية بالنيكل من 259952
أحواض ومغاسل وما شابهها

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 5325
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة النوابض )اليايات( عدا نوابض الساعات259961

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 5425
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة أغطية الرأس المعدنية259962

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 5525
اآلالت والمعدات(

صناعة الخزائن الحديدية واألبواب المصفحة ألغراض 259963
الحماية

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 5625
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة أعمدة واإلنارة259964

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 5725
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة إشارات المرور259965

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 5825
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة السيوف والجنبيات واألسلحة المماثلة259966

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 5925
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة الخناجر )بما فيها الخناجر العمانية(259967

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 6025
اآلالت والمعدات(

صناعة األدوات المعدنية للمكاتب )عدا األثاث 259971
المعدني( 

إيجابي

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 6125
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة أغطية غرف تفتيش الصرف الصحي259973

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 6225
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة تمديدات مجاري التكييف259974

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 6325
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة األسقف المعدنية ولوازمها259975

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 6425
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة النجف 259976

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 6525
اآلالت والمعدات(

يات المعدنية...إلخ259977 إيجابيصناعة الثر

 دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء اآلالت والمعدات( )25(

 دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء اآلالت والمعدات( )25(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 6625
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة أسياخ اللحام259981

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 6725
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة األطر المعدنية259982

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 6825
اآلالت والمعدات(

ير259983 إيجابيصناعة السالسل والجناز

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 6925
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة أجراس ومراس السفن259984

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 7025
اآلالت والمعدات(

إيجابيصناعة أدوات تثبيت خطوط السكك الحديدية259985

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 7125
اآلالت والمعدات(

أنشطة أخرى لصناعة منتجات المعادن المشكلة 259990
األخرى غير مصنفة في مكان آخر

إيجابي
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دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية )26(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إيجابيصناعة المكثفات والمقاومات اإللكترونية261001صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية126

صناعة المعالجات الدقيقة )تشمل مودم الحاسوب 261002صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية226
الداخلية والخارجية(

إيجابي

إيجابيصناعة الصمامات والروابط اإللكترونية261003صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية326

إيجابيصناعة الدوائر المتكاملة 261004صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية426

إيجابيصناعة محّوالت الطاقة الستعماالت إلكترونّية261005صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية526

صناعة كروت الواجهة )صوت، وفيديو، ومراقبة، 261006صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية626
وشبكة، ومودوم(

إيجابي

إيجابيصناعة مكونات شاشات العرض بالزما  )LCD(261007صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية726

إيجابيصناعة موصالت وكيابل الطابعات والشاشات و261008USBصنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية826

صناعة مكونات وموصالت أخرى الستعماالت 261009صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية926
إلكترونية

إيجابي

إيجابيصناعة الحاسبات الشخصية262011صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية1026

إيجابيصناعة الحاسبات المحمولة262012صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية1126

إيجابيصناعة الحاسبات الهيكلية الرئيسية )Main frame( 262013صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية1226

إيجابيصناعة الحاسبات الكفية )PDA( 262014صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية1326

ين للحاسبات اآللية262021صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية1426 إيجابيصناعة محركات وسائط التخز

إيجابيصناعة الطابعات262022صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية1526

إيجابيصناعة الماسحات الضوئية بجميع أنواعها262023صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية1626

إيجابيصناعة شاشات العرض262024صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية1726

إيجابيصناعة لوحات المفاتيح وجميع أنواع الماوس262025صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية1826

ًصناعة مكائن الصرف اآللية- )ATM( )يشمل صناعة 262030صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية1926
أجهزة نقاط البيع التي ال تعمل آليأ

إيجابي

صناعة اآلالت المكتبية المتعددة األغراض )فاكس، 262040صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية2026
وماسح، وآلة تصوير( 

إيجابي

صناعة ملحقات الحاسبات اآللية األخرى غير المصنفة 26209صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية2126
في موضع آخر

إيجابي

إيجابيصناعة السنتراالت بجميع أنواعها263011صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية2226

إيجابيصناعة الهواتف الثابتة والفاكسات وأجهزة الرد اآللي263013صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية2326

إيجابيصناعة المودم الخاصة بالشبكات ومعدات الحمل263015صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية2426

صناعة أنواع هواتف ومعداتها لم تصنف في أي 263019صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية2526
موضع آخر

إيجابي

صناعة معدات استديوهات الراديو والتليفزيون 263022صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية2626
ومعدات البث الحي بما فيها آالت التصوير التلفزيوني

إيجابي

صناعة أجهزة التحكم الالسلكي عن بعد )الريموت 263024صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية2726
كنترول(

إيجابي

دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
ية )26( صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصر

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إيجابيصناعة معدات بث وإرسال لم تصنف في موضع آخر263029صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية2826

إيجابيصناعة أجهزة الفيديو والتلفزيون264011صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية2926

يونية264012صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية3026 إيجابيصناعة شاشات العرض التلفز

صناعة مشغالت األقراص المضغوطة المرئية 264013صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية3126
بأنواعها مثل الدي في دي )DVD( والفي سي 

)VCD(  دي

إيجابي

إيجابيصناعة كاميرات الفيديو المنزلية264014صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية3226

إيجابيصناعة أجهزة ألعاب الفيديو264015صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية3326

صناعة منتجات مرئية إلكترونية أخرى لم تصنف في 261019صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية3426
موضع آخر

إيجابي

إيجابيصناعة أجهزة الراديو264021صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية3526

إيجابيصناعة أجهزة التسجيل الصوتية264022صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية3626

إيجابيصناعة األنظمة الصوتية264023صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية3726

صناعة سماعات األذن للراديو والمسجل والحاسب 264024صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية3826
اآللي

إيجابي

صناعة مشغالت األقراص المضغوطة الصوتية مثل 264025صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية3926
)CD( السي دي

إيجابي

صناعة أجهزة التقاط الصوت )المايكروفونات( 264026صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية4026
ومكبرات الصوت

إيجابي

صناعة منتجات صوتية إلكترونية أخرى لم تصنف في 264029صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية4126
موضع آخر

إيجابي

إيجابيصناعة معدات اختبار االنبعاث في السيارات265112صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية4226

صناعة عدد قياس واختبار الكهرباء واإلشارات 265114صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية4326
الكهربائية

إيجابي

صناعة لوحات أجهزة القياس المستخدمة في األرصاد 265121صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية4426
الجوية

إيجابي

إيجابيصناعة أجهزة التحكم في ضبط الحرارة والرطوبة 265122صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية4526

إيجابيصناعة أجهزة كشف ورصد اإلشعاعات265123صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية4626

صناعة الموازين الحساسة المستخدمة في المختبرات 265131صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية4726
ألغراض االختبار

إيجابي

صناعة عدد قياس وكشف الكهرباء واإلشارات 265191صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية4826
الكهربائية

إيجابي

إيجابيصناعة عدد المساحة265192صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية4926

صناعة مقاييس الحرارة غير الطبية )تشمل الخاصة 265193صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية5026
باألغراض الصناعية(

إيجابي

إيجابيصناعة أجهزة تحديد اإلحداثيات )GPS(      265194صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية5126

إيجابيصناعة عدادات الكهرباء أو الغاز أو المياه 265195صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية5226

صناعة معدات قياس واختبار ومراقبة أخرى لم تذكر 265199صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية5326
في موضع آخر

إيجابي
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دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
ية )26( صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصر

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

صناعة وتجميع ساعات اليد )تشمل ساعات اليد ذات 265211صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية5426
المعادن الثمينة(

إيجابي

صناعة وتجميع الساعات الكبيرة )تشمل ساعات 265212صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية5526
الحائط(

إيجابي

إيجابي صناعة ساعات الجيب265213صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية5626

صناعة أجزاء الساعات بأنواعها )تشمل نوابض 265214صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية5726
الساعات(

إيجابي

صناعة أجهزة تسجيل الوقت، وأجهزة قياس وتسجيل 265220صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية5826
الفترات الزمنية 

إيجابي

أنشطة أخرى لصناعة الساعات بأنواعها غير المصنفة 265290صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية5926
في مكان آخر 

إيجابي

صناعة المعدات واألنابيب واألجهزة اإلشعاعية 266011صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية6026
العادية وأجزائها لألغراض الطبية والعلمية واألبحاث 

مثل أشعة إكس، وأشعة بيتا، وأشعة جاما

إيجابي

صناعة معدات التصوير المقطعي بالحاسب اآللي 266012صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية6126
)CT(

إيجابي

إيجابيصناعة معدات التصوير بالرنين المغناطيسي266013صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية6226

إيجابيصناعة معدات التصوير بالموجات فوق الصوتية266014صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية6326

صناعة معدات التصوير المقطعي بانبعاث البوزوترون  266015صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية6426
)PET(

إيجابي

إيجابيصناعة معدات الليزر الطبي266016صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية6526

إيجابيصناعة معدات قياس إشعاعات الغذاء والحليب266017صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية6626

صناعة المعدات واألجهزة اإللكترونية الطبية 266020صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية6726
والعالجية

إيجابي

إيجابيصناعة منظمات ضربات القلب266021صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية6826

إيجابيصناعة أجهزة تخطيط القلب266022صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية6926

إيجابيصناعة أجهزة تقوية السمع266023صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية7026

إيجابيصناعة المناظير اإللكترونية الطبية266024صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية7126

صناعة اجهزة ومعدات إشعاعية وإلكترونية طبية 266090صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية7226
وعالجية غير مصنفة في موضع آخر

إيجابي

إيجابيصناعة المرايا الطبية267001صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية7326

إيجابيصناعة أدوات التكبير البصرية267002صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية7426

صناعة كاميرات التصوير الفلمية وكاميرات التصوير 267003صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية7526
الرقمّية

إيجابي

صناعة أجهزة الصور المتحركة وأجهزة عرض الشرائح 267004صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية7626
المصورة وأجهزة عرض الشفافية

إيجابي

ّية والنواظير 267005صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية7726 صناعة العدسات والمجاهر البصر
والتلسكوبات 

إيجابي

دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
ية )26( صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصر

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

صناعة أجهزة القياس والفحص البصرية )معدات 267006صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية7826
مكافحة الحريق، مقاييس شدة اإلضاءة، محدد 

المسافات( 

إيجابي

ية أخرى لم ترد في 267009صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية7926 صناعة األدوات والمعدات البصر
موضع آخر

إيجابي

إيجابيصناعة أشرطة الفيديو الصوتية والمرئية الفارغة268001صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية8026

إيجابيصناعة أشرطة الكاسيت الصوتية والمرئية الفارغة268002صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية8126

إيجابيصناعة أقراص المعلومات )diskettes( الفارغة268003صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية8226

ية )discs( الفارغة268004صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية8326 إيجابيصناعة األقراص البصر

إيجابيصناعة األقراص الصلبة 268005صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية8426

ية أخرى268009صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية8526 إيجابيصناعة وسائط مغناطيسية أو بصر
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دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صناعة المعدات الكهربائية )27(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إيجابيصناعة المحركات والمولدات الكهربائية271010صناعة المعدات الكهربائية127

إيجابيصناعة المحوالت الكهربائية271020صناعة المعدات الكهربائية227

إيجابي صناعة أجهزة التوزيع والتحكم بالكهرباء271030صناعة المعدات الكهربائية327

 إعادة لف القلب المغناطيسي للمولدات والمحركات 271040صناعة المعدات الكهربائية427
والمحوالت الكهربائية

إيجابي

صناعة أجزاء للمولدات والمحركات ومحوالت الطاقة 271050صناعة المعدات الكهربائية527
الكهربائية

إيجابي

إيجابيتجميع وصيانة مولدات الضغط العالي271060صناعة المعدات الكهربائية627

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 271070صناعة المعدات الكهربائية727
التحكم العددية

إيجابي

أنشطة أخرى لصناعة المحركات والمولدات 271090صناعة المعدات الكهربائية827
والمحوالت الكهربائية

إيجابي

يات والخاليا األولية غير قابلة للشحن 272010صناعة المعدات الكهربائية927 صناعة البطار
)المحتوية على أكاسيد المنجنيز والزئبق والفضة(

إيجابي

يات السائلة 272020صناعة المعدات الكهربائية1027 إيجابيصناعة البطار

يات الجافة 272030صناعة المعدات الكهربائية1127 إيجابيصناعة البطار

إيجابيصناعة المركمات الكهربائية بما فيها أجزائها272040صناعة المعدات الكهربائية1227

أنشطة أخرى لصناعة المركمات والخاليا األولية 272090صناعة المعدات الكهربائية1327
يات من الخاليا األولية غير المصنفة في مكان  والبطار

آخر 

إيجابي

إيجابيصناعة كابالت األلياف البصرية273100صناعة المعدات الكهربائية1427

صناعة األسالك والكابالت الكهربائية واإللكترونية 273120صناعة المعدات الكهربائية1527
األخرى

إيجابي

صناعة موصالت كهربائية معزولة مزودة بأطراف 273220صناعة المعدات الكهربائية1627
توصيل أو خالف ذلك

إيجابي

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة األسالك والكابالت المعزولة273290صناعة المعدات الكهربائية1727

إيجابيصناعة أشرطة توصيل الكهرباء المعدنية273310صناعة المعدات الكهربائية1827

صناعة معدات حماية الشبكة الكهربائية الداخلية 273320صناعة المعدات الكهربائية1927
)GF(

إيجابي

إيجابيصناعة حامل لمبات اإلنارة273330صناعة المعدات الكهربائية2027

إيجابيصناعة مانعات الصواعق273340صناعة المعدات الكهربائية2127

صناعة المفاتيح الكهربائية بأنواعها )للمباني 273350صناعة المعدات الكهربائية2227
واألجهزة(

إيجابي

إيجابيصناعة المخارج والمقابس الكهربائية273360صناعة المعدات الكهربائية2327

صناعة الوصالت الكهربائية وقنوات تمديد األسالك 273371صناعة المعدات الكهربائية2427
من المعدن

إيجابي

صناعة الوصالت الكهربائية وقنوات تمديد األسالك من 273372صناعة المعدات الكهربائية2527
اللدائن

إيجابي

دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صناعة المعدات الكهربائية )27(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

صناعة الوصالت الكهربائية وقنوات تمديد األسالك 273373صناعة المعدات الكهربائية2627
من مواد أخرى

إيجابي

أنشطة أخرى لصناعة معدات توصيل الكهرباء وتمديد 273390صناعة المعدات الكهربائية2727
األسالك في المباني

إيجابي

إيجابيصناعة المصابيح الكهربائية274010صناعة المعدات الكهربائية2827

إيجابيصناعة وصالت اإلنارة274020صناعة المعدات الكهربائية2927

إيجابيصناعة معدات إنارة ذات االستخدام الخاص274030صناعة المعدات الكهربائية3027

أنشطة أخرى لصناعة المصابيح ومعدات اإلنارة 274090صناعة المعدات الكهربائية3127
الكهربائية

إيجابي

إيجابيصناعة الثالجات والمجمدات275011صناعة المعدات الكهربائية3227

إيجابيصناعة المبردات الخاصة بالمياه 275012صناعة المعدات الكهربائية3327

إيجابيصناعة غساالت األطباق275013صناعة المعدات الكهربائية3427

إيجابيصناعة غساالت ومجففات المالبس الكهربائية275014صناعة المعدات الكهربائية3527

إيجابيصناعة المراوح الكهربائية275015صناعة المعدات الكهربائية3627

إيجابيصناعة المكانس275021صناعة المعدات الكهربائية3727

إيجابيصناعة الدفايات275022صناعة المعدات الكهربائية3827

إيجابيصناعة السخانات الكهربائية275023صناعة المعدات الكهربائية3927

إيجابيأجهزة كهربائية لتلميع األرضيات 275024صناعة المعدات الكهربائية4027

إيجابيصناعة الخالطات الكهربائية275031صناعة المعدات الكهربائية4127

إيجابيصناعة عصارات الفواكه275032صناعة المعدات الكهربائية4227

إيجابيصناعة فتاحات العلب الكهربائية275033صناعة المعدات الكهربائية4327

إيجابيصناعة ماكينات الحالقة275041صناعة المعدات الكهربائية4427

إيجابيصناعة ماكينات تنظيف األسنان275042صناعة المعدات الكهربائية4527

صناعة مجففات كهربائية وأمشاط وفرش وبكرات 275043صناعة المعدات الكهربائية4627
تجعيد الشعر

إيجابي

إيجابيصناعة األفران275051صناعة المعدات الكهربائية4727

إيجابيصناعة المايكرويف275052صناعة المعدات الكهربائية4827

إيجابيصناعة الشوايات275053صناعة المعدات الكهربائية4927

إيجابيصناعة أجهزة محمصات الخبز 275054صناعة المعدات الكهربائية5027

إيجابيصناعة أجهزة عمل الشاي والقهوة...إلخ.275055صناعة المعدات الكهربائية5127

صناعة المعدات المنزلية غير الكهربائية للطبخ 275060صناعة المعدات الكهربائية5227
والتسخين

إيجابي

أنشطة أخرى لصناعة األجهزة المنزلية غير المصنفة 275090صناعة المعدات الكهربائية5327
في مكان آخر

إيجابي
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دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صناعة المعدات الكهربائية )27(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

صناعة أجهزة كهربائية مخبرية وإشعاعية أخرى وما 279001صناعة المعدات الكهربائية5427
شابهها

إيجابي

صناعة األجزاء والوصالت والملحقات الكهربائية الغير 279002صناعة المعدات الكهربائية5527
مصنفة في مكان آخر

إيجابي

إيجابيصناعة إشارات ولوحات التنبيه الكهربائية279003صناعة المعدات الكهربائية5627

يات279004صناعة المعدات الكهربائية5727 إيجابيصناعة أجهزة شحن البطار

صناعة مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو قابلة 279005صناعة المعدات الكهربائية5827
للتعديل

إيجابي

صناعة المعدات الكهربائية األخرى غير المصنفة في 279009صناعة المعدات الكهربائية5927
موضع آخر

إيجابي

دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى -  
صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر )28(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

صناعة محركات االحتراق الداخلي وأجزائها )ما عدا 281110صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر128
محركات معدات النقل(

إيجابي

إيجابيصناعة التوربينات العاملة بالبخار281120صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر228

صناعة التوربينات والدواليب المائية واآلالت المنظمة 281130صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر328
لها

إيجابي

ية المستخدمة في محركات 281140صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر428 صناعة التوربينات الغاز
السفن أو أدوات تحريك رئيسية للمولدات الكهربائية 
)ما عدا التوربينات النفاثة المستخدمة في محركات 

الطائرات(

إيجابي

صناعة أجهزة توربينات مراجل أو محركات ثابتة تعمل 281150صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر528
بالبخار

إيجابي

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة المحركات والتوربينات281190صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر628

إيجابيصناعة معدات تعمل بطاقة الموائع281200صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر728

إيجابيصناعة ضواغط الهواء أو الغازات األخرى281310صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر828

إيجابيصناعة مضخات للسوائل بأنواعها281320صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر928

يغ الغاز والهواء 281330صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر1028 إيجابيصناعة مضخات ضواغط وتفر

صناعة حنفيات ومحابس وصمامات وما يماثلها من 281340صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر1128
أجهزة 

إيجابي

أنشطة أخرى لصناعة المضخات والضواغط والحنفيات 281390صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر1228
والصمامات

إيجابي

صناعة محامل كرات ومحامل دلفينية بما في ذلك 281410صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر1328
الكرات واإلبر والحلقات واألسطوانات المعدنية

إيجابي

صناعة معدات نقل القوى الميكانيكية من أي 281420صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر1428
مادة )أعمدة، أذرعة، كراسي، تروس …إلخ(  للتدوير 

والتعشيق ونقل الحركة

إيجابي

إيجابيصناعة سالسل نقل الطاقة281430صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر1528

أنشطة أخرى لصناعة المحامل والتروس وأجهزة 281490صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر1628
التعشيق ونقل الحركة

إيجابي

إيجابيصناعة األفران وأفران الصهر ومواقد أفران الصهر281500صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر1728

إيجابيصناعة آالت رفع ومناولة بسيطة ومعقدة281611صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر1828

إيجابيصناعة آالت رفع ومناولة ثابتة281612صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر1928

صناعة آالت رفع ومناولة متحركة على مسارات 281613صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر2028
معدنية

إيجابي

صناعة آالت رفع ومناولة محمولة بكاملها على 281614صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر2128
هياكل ذات عجالت

إيجابي

إيجابيصناعة بكرات وآالت رفع وروافع ترسيه281621صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر2228

إيجابيصناعة رافعات السيارات281622صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر2328

إيجابيصناعة أبراج حفر281631صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر2428

إيجابيصناعة أبراج رفع الكيابل281632صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر2528
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دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى -  
صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر )28(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إيجابيصناعة هياكل أبراج متحركة281633صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر2628

صناعة آالت الرفع والمناولة المستخدمة في 281640صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر2728
الموانئ، والمصانع، والمستودعات ...إلخ

إيجابي

 صناعة آالت الرفع والمناولة والتحميل األخرى 281650صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر2828
 مثل المصاعد وروافع السوائل والناقالت 

والتلفريك

إيجابي

صناعة قطع مخصصة لمعدات الرفع والمناولة مثل 281660صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر2928
الخطافات والمجارف...إلخ

إيجابي

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة معدات الرفع والمناولة281690صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر3028

إيجابي صناعة آالت كاتبة بكافة أنواعها281711صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر3128

صناعة وتجديد آالت تصوير المستندات وخرطوشات 281712صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر3228
األحبار

إيجابي

إيجابيصناعة آالت طبع عناوين أوفست281713صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر3328

صناعة آالت حاسبة يدوية ومكتبية وآالت صناديق 281720صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر3428
ية )آلية أو يدوية(  تحصيل النقود في المحالت التجار

وأجهزة عد النقود وآالت كتابة الشيكات

إيجابي

إيجابيصناعة آالت ختم الطوابع وصرف التذاكر 281731صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر3528

إيجابيصناعة معدات تغليف وتجليد المستندات المكتبية281732صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر3628

صناعة آالت ومعدات مكتبية أخرى )خرامات، 281739صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر3728
دباسات( 

إيجابي

إيجابيصناعة آالت تعبئة الظروف وآالت فرز البريد …إلخ281740صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر3828

أنشطة أخرى لصناعة آالت المكاتب والمحاسبة 281790صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر3928
والحاسب اإللكتروني

إيجابي

صناعة األدوات اليدوية التي تعمل بقوة الكهرباء 281810صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر4028
)مثل المنشار الكهربائي، والمثقاب الكهربائي...إلخ (

إيجابي

صناعة األدوات اليدوية التي تعمل بقوة ضغط 281820صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر4128
الهواء )مثل مثبت المسامير والبراشيم والبراغي(

إيجابي

ين المختبرات الحساسة( 281910صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر4228 ين )ما عدا مواز صناعة المواز
ين لوحات رقمية لمختلف األغراض  ومواز

إيجابي

إيجابيصناعة معدات وغرف التجميد والتبريد281921صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر4328

يزرات العرض والبيع281922صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر4428 إيجابيصناعة ثالجات وفر

إيجابيصناعة برادات المياه والسوائل في المنشآت281923صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر4528

صناعة أجهزة تكييف الهواء )وحدات أو مركزي( 281931صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر4628
فريون

إيجابي

إيجابيصناعة مكيفات الهواء الصحراوي بمختلف األحجام281932صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر4728

ير 281951صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر4828 صناعة آالت رزم وتعبئة وتنظيف األوعية )كالقوار
والعلب ...إلخ( 

إيجابي

إيجابيصناعة آالت صناعة األوعية 281952صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر4928

إيجابيصنع معدات الطالء281961صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر5028

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إيجابيصنع معدات إطفاء الحريق281962صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر5128

إيجابيصناعة آالت قذف وسحق الرمال281963صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر5228

إيجابيصنع آالت التنظيف بالبخار281964صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر5328

أنشطة أخرى لصناعة اآلالت المتعددة األغراض لم 281990صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر5428
تذكر فيما سبق

إيجابي

إيجابيصناعة وتجميع اآلالت ومعدات التراكتورات282111صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر5528

إيجابيصناعة وتجميع اآلالت ومعدات الحراثات282112صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر5628

صناعة وتجميع اآلالت ومعدات مقطورات ذاتية 282113صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر5728
التحميل والتفريغ

إيجابي

إيجابيصناعة وتجميع اآلالت ومعدات مناولة زراعية282114صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر5828

صناعة وتجميع اآلالت ومعدات أجهزة الري 282115صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر5928
المحوري...إلخ

إيجابي

صناعة اآلالت المستخدمة في الزراعة أو البستنة أو 282121صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر6028
الغابات لتحضير التربة أو غرس أو تسميد المحاصيل.

إيجابي

إيجابيصناعة المحاريث والبذارات 282122صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر6128

إيجابيصناعة آالت الحصد والقطف والقص لألشجار282131صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر6228

إيجابيآالت التنظيف والفرز للبيض 282132صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر6328

إيجابيآالت التنظيف والفرز للفواكه والخضروات282133صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر6428

إيجابيصناعة ماكينات حلب الماشية282140صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر6528

إيجابيصناعة آالت الرش لالستخدام الزراعي282150صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر6628

صناعة اآلالت األخرى المستخدمة في الزراعة 282160صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر6728
والفالحة والغابات وتربية الحيوان والدواجن والنحل...

إلخ.

إيجابي

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة آالت الزراعة والغابات282190صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر6828

إيجابيصناعة عدد آلية لتشكيل الخشب282211صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر6928

إيجابيصناعة عدد آلية لتشكيل األحجار282212صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر7028

إيجابيصناعة عدد آلية لتشكيل المعادن282213صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر7128

إيجابيصناعة عدد آلية لتشكيل الزجاج البارد282214صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر7228

إيجابيصناعة عدد آلية لتشكيل المواد األخرى282219صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر7328

إيجابيصناعة عدد آلية للتدوير 282221صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر7428

إيجابيصناعة عدد آلية للثقب282222صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر7528

إيجابيصناعة عدد آلية للحفر282223صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر7628

إيجابيصناعة عدد آلية للتشكيل282224صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر7728

إيجابيصناعة عدد آلية للسن282225صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر7828

 دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر )28(
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الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إيجابيصناعة عدد آلية للتشكيل بالختم282231صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر7928

إيجابيصناعة عدد آلية للتشكيل بالكبس مثل مكابس تخريم282232صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر8028

إيجابيصناعة عدد آلية هيدرولية282233صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر8128

إيجابيصناعة عدد آلية مقصات وأدوات شق وفواصل 282234صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر8228

صناعة عدد آلية ذات تصميم بسيط مثل المكابس 282235صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر8328
والرفاسات التي تدار بالقدم

إيجابي

صناعة عدد آلية ذات تصميم متقدم مثل اآلالت ذات 282236صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر8428
التحكم الرقمي

إيجابي

إيجابيصناعة آالت للتدبيس والتسمير والتغرية282241صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر8528

إيجابيصناعة آالت اللحام282242صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر8628

إيجابيصناعة آالت النحاس والقصدير العاملة بالغاز282243صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر8728

إيجابيصناعة آالت النحاس والقصدير العاملة بالكهرباء282244صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر8828

صناعة عدد يدوية بمحرك كهربائي مدمج أو بدون، 282251صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر8928
أو ذات الدفع بالهواء المضغوط

إيجابي

إيجابيصناعة مناشير سلسلية282252صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر9028

إيجابيصناعة آالت مسح 282253صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر9128

إيجابيصناعة مطارق آلية282254صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر9228

إيجابيصناعة ماكينات برشمة 282255صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر9328

إيجابيصناعة قاطعات لأللواح المعدنية 282256صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر9428

إيجابيصناعة مكابس لصناعة ألواح الخشب الحبيبي282261صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر9528

إيجابيصناعة مكابس لصناعة ألواح البناء282262صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر9628

إيجابيصناعة آالت أخرى لمعالجة الخشب والفلين282263صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر9728

إيجابيصناعة أجزاء ولوازم للعدد اآللية وملحقاتها282270صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر9828

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة العدد اآللية282290صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر9928

صناعة آالت ومعدات لمناولة المعادن الساخنة مثل: 282310صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر10028
محوالت وقوالب سبك، ومغارف، وآالت صب...إلخ، 

والمستخدمة في مسابك الفلزات

إيجابي

إيجابيصناعة مدلفنات المعادن واسطواناتها282320صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر10128

أنشطة أخرى لصناعة اآلالت المستخدمة في معالجة 282390صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر10228
المعادن

إيجابي

صناعة آالت ومعدات الرفع والمناولة المستخدمة 282410صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر10328
تحت األرض كالناقالت

إيجابي

صناعة آالت الثقب والحفر والتنقيب سواء كانت 282420صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر10428
معدة لالستخدام تحت األرض أو غير معدة لذلك

إيجابي

صناعة آالت معالجة المعادن بالفرز أو الغربلة أو 282431صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر10528
الغسل أو الطحن أو الخلط...إلخ 

إيجابي

 دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
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الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إيجابيصناعة خالطات األسمنت282432صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر10628

إيجابيصناعة الخالطات األخرى التي تعمل بمحرك282433صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر10728

إيجابيصناعة آالت القولبة282434صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر10828

إيجابيصناعة جرارات مد السكك الحديدية282441صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر10928

إيجابيصناعة الجرارات المستخدمة في التعدين والتشييد282442صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر11028

إيجابيصناعة الجرافات )البلدوزارت(282451صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر11128

إيجابيصناعة الجرافات الجانبية282452صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر11228

إيجابيصناعة اآلليات األخرى لنقل األتربة في البناء والتشييد 282453صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر11328

صناعة آليات التمهيد والتسوية والردم والكشط 282454صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر11428
للطرق...إلخ

إيجابي

إيجابيصناعة آليات دق الركائز وآليات استخراجها282461صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر11528

إيجابيصناعة آليات الرص282462صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر11628

إيجابيصناعة آليات فرش البالط )المونة(282463صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر11728

إيجابيصناعة آليات البيتومين282464صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر11828

إيجابيصناعة آليات تشكيل سطح الخرسانة282465صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر11928

صناعة نصال )شفرات( البلدوزرات، وغير ذلك من قطع 282470صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر12028
الغيار لآلالت المذكورة أعاله

إيجابي

أنشطة أخرى لصناعة آالت عمليات التعدين واستغالل 282490صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر12128
المحاجر والتشييد

إيجابي

إيجابيصناعة اآلالت المستخدمة في صناعة منتجات األلبان282510صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر12228

صناعة اآلالت المستخدمة في صناعة وتحميص 282521صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر12328
وطحن وتنظيف وفرز الحبوب 

إيجابي

صناعة اآلالت المستخدمة في صناعة وتحميص 282522صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر12428
وطحن وتنظيف وفرز الخضروات المجففة

إيجابي

صناعة اآلالت المستخدمة في صناعة وتحميص 282523صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر12528
وطحن وتنظيف وفرز المكسرات

إيجابي

إيجابيصناعة آالت إنتاج الدقيق )مثل المطاحن وغيرها(282524صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر12628

صناعة آالت استخالص وتحضير الزيوت الحيوانية 282530صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر12728
والنباتية وعصير الفواكه والمهارس وما شابهها

إيجابي

إيجابيصناعة آالت ومعدات المخابز األوتوماتيكية282541صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر12828

إيجابيمعدات أفران للمخابز الغير كهربائية282542صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر12928

إيجابيصناعة وحدات البسترة 282551صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر13028

إيجابيصناعة وحدات المايكرويف 282552صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر13128

إيجابيصناعة مكائن تجهيز البروستد...إلخ282553صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر13228

صناعة آالت وأفران الطبخ بأنواعها التي تعمل 282571صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر13328
بالضغط الحراري المكتوم )المندي(

إيجابي

دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى -  
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القيود 
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إيجابيصناعة آالت القلي282572صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر13428

إيجابيصناعة آالت الشوي282573صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر13528

إيجابيصناعة آالت تجهيز األغذية األخرى282590صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر13628

إيجابيصناعة آالت تحضير غزل النسيج282611صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر13728

إيجابيصناعة آالت تحضير ندف وحلج القطن282612صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر13828

إيجابيصناعة آالت تحضير تنظيف الصوف282613صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر13928

إيجابيصناعة آالت تحضير خيوط الغزل282621صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر14028

إيجابيصناعة آالت نسج بما فيها اليدوية282622صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر14128

إيجابيصناعة آالت التريكو للخياطة282623صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر14228

إيجابيصناعة آالت الدباغة282624صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر14328

إيجابيصناعة آالت نزع الصوف والشعر282625صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر14428

إيجابيصناعة حوامل ومناصب بكرات اللف282631صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر14528

إيجابيصناعة أمشاط وإبر آالت التريكو ...إلخ.  282632صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر14628

إيجابيصناعة آالت غسل وتجهيز وتشريب الغزل النسيج282641صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر14728

إيجابيصناعة آالت غسل وتجهيز وتشريب األلياف النسيجية282642صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر14828

صناعة آالت لف وطي األقمشة النسيجية وآالت 282643صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر14928
الطباعة عليها

إيجابي

إيجابيصناعة معدات وآالت الغسل والتنشيف282651صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر15028

صناعة معدات وآالت الكي وأجزائها لألنسجة 282652صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر15128
والملبوسات

إيجابي

إيجابيصناعة ماكينات الخياطة بأنواعها وأجزائها282660صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر15228

إيجابيصناعة آالت اللباد282671صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر15328

إيجابيصناعة آالت المواد غير المنسوجة282672صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر15428

صناعة آالت لصنع وإصالح األحذية واألصناف األخرى 282690صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر15528
من الجلود أو الجلود المدبوغة

إيجابي

صناعة آالت الصناعات الورقية مثل آالت صناعة عجينة 282910صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر15628
الورق وصناعة آالت الورق والورق المقوى

إيجابي

صناعة آالت إلنتاج المطاط أو اللدائن االصطناعية، 282920صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر15728
مثل صناعة آالت صناعة وتجديد اإلطارات وآالت صب 

القوالب المطاطية

إيجابي

إيجابيصناعة آالت وماكينات الطباعة282931صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر15828

إيجابيصناعة آالت سبك وصف حروف الطباعة282932صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر15928

إيجابيصنع مكينات إلنتاج البالط والطوب والعجائن الخزفية282940صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر16028

إيجابيصناعة آالت تجميع المصابيح الكهربائية282951صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر16128

دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى -  
صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر )28(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إيجابيصناعة آالت تجميع المصابيح اإللكترونية282952صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر16228

صناعة آالت إنتاج الزجاج أو األوعية أو األلياف أو 282960صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر16328
الخيوط الزجاجية

إيجابي

صناعة أراجيح دوارة، وأراجيح ومنصات ألعاب للرماية، 282980صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر16428
وغيرها من ألعاب التسلية المتنقلة

إيجابي

صناعة اآلالت المتخصصة األخرى غير المصنفة في 282990صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر16528
موضع آخر 

إيجابي

دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى -  
صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر )28(
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 تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى -  
صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 

ونصف المقطورة )29(
الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 129
ونصف المقطورة

إيجابيصناعة وتجميع السيارات الصغيرة 291011

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 229
ونصف المقطورة

إيجابيصناعة وتجميع الحافالت والناقالت291012

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 329
ونصف المقطورة

إيجابيصناعة وتجميع هياكل العربات ذات المحركات. 291020

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 429
ونصف المقطورة

إيجابيصناعة وتجميع محركات السيارات وأجزائها.291030

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 529
ونصف المقطورة

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة المركبات ذات المحركات291090

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 629
ونصف المقطورة

إيجابيصناعة أبدان المركبات من الخشب 292011

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 729
ونصف المقطورة

إيجابيصناعة أبدان المركبات من المعدن 292012

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 829
ونصف المقطورة

إيجابي صناعة مقطورات مركبة على هياكل ذات محركات 292021

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 929
ونصف المقطورة

إيجابي صناعة المركبات نصف المقطورة من نوع الكارفان292022

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 1029
ونصف المقطورة

إيجابيصناعة المركبات المقطورة للسكك الحديدية والطرق 292023

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 1129
ونصف المقطورة

إيجابيصناعة المركبات المقطورة لنقل األثاث والسيارات 292024

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 1229
ونصف المقطورة

إيجابيصناعة خزانات خاصة لنقل السوائل.292030

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 1329
ونصف المقطورة

إيجابيصناعة حاويات لنقل البضائع )كونتيرات( عادية ومبردة292040

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 1429
ونصف المقطورة

إيجابيصناعة أجزاء المركبات المقطورة ونصف المقطورة292050

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 1529
ونصف المقطورة

إيجابيصناعة وتجديد صناديق تروس السرعة )الجيربوكس(293010

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 1629
ونصف المقطورة

إيجابي صناعة الرادياتيرات293021

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 1729
ونصف المقطورة

إيجابي صناعة مواسير العادم )الشكمانات(293022

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 1829
ونصف المقطورة

إيجابي صناعة القوابض واليايات293023

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 1929
ونصف المقطورة

إيجابي صناعة المكابح293024

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 2029
ونصف المقطورة

إيجابيصناعة جميع أنواع الفالتر للسيارات293030

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 2129
ونصف المقطورة

إيجابيصناعة محاور الدوران )الرومان بلي البيرنجات(293091

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 2229
ونصف المقطورة

إيجابي صناعة أعمدة وصناديق التوجيه293092

 تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 

ونصف المقطورة )29(
الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 2329
ونصف المقطورة

إيجابي صناعة قطع أجزاء وغيار السيارات األخرى293093

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 2429
ونصف المقطورة

إيجابيصناعة مقاعد السيارات293094

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 2529
ونصف المقطورة

إيجابي أنشطة أخرى لصناعة أجزاء للمركبات ذات المحركات 293099
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دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى - 
صناعة معدات النقل األخرى )30(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إيجابي صناعة سفن الدفع301111صناعة معدات النقل األخرى130

إيجابي صناعة مراكب غير مزودة بمحرك آلي مثل الصنادل301112صناعة معدات النقل األخرى230

إيجابي صناعة السفن الثابتة مثل سفن اإلرشاد الضوئي301113صناعة معدات النقل األخرى330

 صناعة السفن المساعدة مثل المستشفيات 301115صناعة معدات النقل األخرى430
العائمة وصناعة السفن المخصصة ألغراض البحث 

العلمي

إيجابي

 صناعة المنشآت العائمة مثل العوامات، ومنصات 301121صناعة معدات النقل األخرى530
النزول، والخزانات العائمة، والزوارق المسطحة القاع

إيجابي

 صناعة سفن نشاطها غير مالحي مثل: الحفارات، 301122صناعة معدات النقل األخرى630
واألرصفة واألحواض العائمة 

إيجابي

إيجابي صناعة قوارب الصيد301131صناعة معدات النقل األخرى730

 صناعة السفن المشتملة على مصانع تجهيز 301132صناعة معدات النقل األخرى830
األسماك

إيجابي

إيجابيأنشطة أخرى لبناء السفن 301190صناعة معدات النقل األخرى930

إيجابي صناعة اليخوت وقوارب التجديف301211صناعة معدات النقل األخرى1030

إيجابي صناعة قوارب النجاة المزودة بمجاديف301212صناعة معدات النقل األخرى1130

إيجابي صناعة قوارب النزهة المزودة بمحركات301213صناعة معدات النقل األخرى1230

إيجابيصناعة قوارب وزوارق الصيد301220صناعة معدات النقل األخرى1330

إيجابي صناعة المراكب الشراعية301231صناعة معدات النقل األخرى1430

إيجابي صناعة زوارق السباق301232صناعة معدات النقل األخرى1530

إيجابيأنشطة أخرى لبناء قوارب النزهة والرياضة301290صناعة معدات النقل األخرى1630

إيجابيصناعة معدات ميكانيكية وكهربائية لإلشارة 302011صناعة معدات النقل األخرى1730

إيجابيصناعة معدات ميكانيكية وكهربائية لألمان302012صناعة معدات النقل األخرى1830

صناعة معدات ميكانيكية وكهربائية لتنظيم الحركة 302013صناعة معدات النقل األخرى1930
المرورية

إيجابي

إيجابيصناعة قاطرات وعربات السكك الحديدية302021صناعة معدات النقل األخرى2030

إيجابيصناعة عربات النوم واألكل302022صناعة معدات النقل األخرى2130

إيجابيصناعة عربات البضائع302023صناعة معدات النقل األخرى2230

إيجابيصناعة عربات تموين القاطرات302024صناعة معدات النقل األخرى2330

يج والعربات ذاتية الدفع302025صناعة معدات النقل األخرى2430 إيجابيصناعة عربات الصهار

صناعة أجزاء وقطع لقاطرات ومعدات السكك 302026صناعة معدات النقل األخرى2530
الحديدية

إيجابي

أنشطة أخرى لصناعة قاطرات ومعدات السكك 302090صناعة معدات النقل األخرى2630
الحديدية 

إيجابي

إيجابي صناعة وتجميع الدرجات النارية309101صناعة معدات النقل األخرى2730

دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى -  
صناعة معدات النقل األخرى )30(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إيجابيصناعة محركات الدرجات النارية309102صناعة معدات النقل األخرى2830

إيجابيصناعة أجزاء الدرجات النارية309103صناعة معدات النقل األخرى2930

إيجابيصناعة المركبات الجانبية للدرجات النارية وتوابعها309104صناعة معدات النقل األخرى3030

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة الدرجات النارية309109صناعة معدات النقل األخرى3130

إيجابيصناعة وتجميع الدرجات الهوائية309211صناعة معدات النقل األخرى3230

إيجابيصناعة وتجميع دراجات األطفال الهوائية309212صناعة معدات النقل األخرى3330

إيجابيصناعة أجزاء الدراجات العادية 309220صناعة معدات النقل األخرى3430

صناعة دراجات المعاقين سواء كانت مزودة 309230صناعة معدات النقل األخرى3530
بمحركات أو غير مزودة

إيجابي

أنشطة أخرى لصناعة الدراجات العادية ذات العجلتين 309290صناعة معدات النقل األخرى3630
ومركبات المعاقين

إيجابي

إيجابيصناعة المركبات أو العربات المدفوعة باليد309910صناعة معدات النقل األخرى3730

إيجابيصناعة المركبات أو العربات التي تجرها الحيوانات309920صناعة معدات النقل األخرى3830

إيجابيصناعة معدات النقل األخرى 309990صناعة معدات النقل األخرى3930
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دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى -  
صناعة األثاث )31(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 310010صناعة األثاث 131
ية، والمساجد،  والفنادق، والمكاتب، والمحالت التجار

والمدارس...إلخ

إيجابي

صناعة األثاث المعدني للمنازل والمكاتب والمطاعم 310021صناعة األثاث 231
والفنادق ...إلخ 

إيجابي

صناعة األثاث من األلمنيوم لمختلف األغراض 310022صناعة األثاث 331
واالستخدامات  

إيجابي

صناعة األثاث من الخيزران والقصب والقش لجميع 310031صناعة األثاث 431
االستخدامات 

إيجابي

إيجابيصناعة األثاث لكافة األغراض من البالستيك واللدائن 310032صناعة األثاث 531

إيجابيصناعة األثاث من الجلود لجميع االستخدامات 310033صناعة األثاث 631

صناعة األثاث من الزجاج )ما عدا الحجر والخزف( لكافة 310034صناعة األثاث 731
االستخدامات 

إيجابي

إيجابيتنجيد األثاث310041صناعة األثاث 831

إيجابيتفصيل الحشايا )المراتب(  بمختلف أنواعها310042صناعة األثاث 931

إيجابيصناعة وتفصيل المجالس العربية 310050صناعة األثاث 1031

صناعة التركيبات للمحالت والمطاعم مثل تركيب 310060صناعة األثاث 1131
ديكورات وما شابهها 

إيجابي

إيجابيصناعة المطابخ من الخشب واأللمنيوم ...إلخ 310070صناعة األثاث 1231

إيجابيتجديد وإصالح األثاث الخشبي310080صناعة األثاث 1331

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة األثاث310090صناعة األثاث 1431

دليل تصنيف األنشطة اإليجابية والتي ال ترتبط بجهات أخرى -  
الصناعات التحويلية األخرى )32(

الدليل الموحد لتصنيف األنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع
القيود 

على 
النشاط

إيجابي إنتاج اللؤلؤ المشغول321111الصناعة التحويلية األخرى132

إيجابي إنتاج األحجار الكريمة أو شبه الكريمة 321112الصناعة التحويلية األخرى232

إيجابيصناعة الحلي والمجوهرات من الذهب 321113الصناعة التحويلية األخرى332

إيجابيصناعة الحلي والمجوهرات من الفضة 321114الصناعة التحويلية األخرى432

صناعة الحلي والمجوهرات من البالتين والمعادن 321115الصناعة التحويلية األخرى532
الثمينة األخرى 

إيجابي

صناعة وتركيب مجوهرات من أحجار كريمة أو 321116الصناعة التحويلية األخرى632
مدموجة مع معادن ثمينة 

إيجابي

إيجابيصناعة أجزاء الحلي والمجوهرات 321117الصناعة التحويلية األخرى732

إيجابيإنتاج األلماس المشغول321118الصناعة التحويلية األخرى832

صناعة األصناف األخرى من المعادن الثمينة مثل: 321120الصناعة التحويلية األخرى932
ينة…إلخ   أدوات المائدة، وأصناف الز

إيجابي

إيجابيصناعة النياشين والشارات والميداليات 321132الصناعة التحويلية األخرى1032

صناعة أصناف تقنية أو أصناف للمختبرات من المعادن 321140الصناعة التحويلية األخرى1132
الثمينة 

إيجابي

إيجابيطالء أصناف من المنتجات بالمعادن الثمينة321191الصناعة التحويلية األخرى1232

إيجابيورش لحام وتلميع الحلي )الصاغة( 321192الصناعة التحويلية األخرى1332

أنشطة أخرى لصناعة المجوهرات واألصناف المتصلة 321199الصناعة التحويلية األخرى1432
بها 

إيجابي

إيجابيصناعة حلي األزياء321202الصناعة التحويلية األخرى1532

صناعة سير الساعة المعدني غير الثمينة وما 321205الصناعة التحويلية األخرى1632
شابهها

إيجابي

أنشطة أخرى لصناعة منتجات أخرى غير مصنفة في 321209الصناعة التحويلية األخرى1732
موضع آخر

إيجابي

إيجابي صناعة آالت وترية322011الصناعة التحويلية األخرى1832

إيجابيصناعة آالت األكورديون322012الصناعة التحويلية األخرى1932

إيجابيصناعة آالت األرغون322013الصناعة التحويلية األخرى2032

إيجابيصناعة آالت موسيقية كهربائية 322014الصناعة التحويلية األخرى2132

إيجابيصناعة آالت النفخ 322021الصناعة التحويلية األخرى2232

إيجابيصناعة الدفوف والطبول 322022الصناعة التحويلية األخرى2332

إيجابي صناعة زمارات وغيرها من آالت اإلشارات الصوتية322023الصناعة التحويلية األخرى2432

إيجابيصناعة أجزاء ولوازم لآلالت الموسيقية والوترية 322030الصناعة التحويلية األخرى2532

إيجابيأنشطة أخرى لصناعة اآلالت الموسيقية322090الصناعة التحويلية األخرى2632

إيجابيصناعة معدات ألعاب القوى 323011الصناعة التحويلية األخرى2732
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إيجابيصناعة معدات ألعاب الجمباز 323012الصناعة التحويلية األخرى2832

ياضة السباحة323013الصناعة التحويلية األخرى2932 إيجابيصناعة المعدات الخاصة بر

صناعة ألواح ومعدات وأحذية التزلج على الماء أو 323014الصناعة التحويلية األخرى3032
الثلج

إيجابي

ياضية مثل الكرات بأنواعها323015الصناعة التحويلية األخرى3132 إيجابيصناعة أدوات األلعاب الر

إيجابيصناعة مضارب كرة الطاولة والتنس والجولف 323016الصناعة التحويلية األخرى3232

ياضية أخرى لم تذكر فيما سبق323019الصناعة التحويلية األخرى3332 إيجابيصناعة أدوات ر

ياضة صيد األسماك323021الصناعة التحويلية األخرى3432 إيجابيصناعة مستلزمات ر

إيجابيصناعة مستلزمات أنواع الصيد األخرى 323022الصناعة التحويلية األخرى3532

إيجابيصناعة مستلزمات التسلق على الجبال323023الصناعة التحويلية األخرى3632

ياضية323030الصناعة التحويلية األخرى3732 إيجابيصناعة القفازات وأغطية الرأس الر

ياضية323090الصناعة التحويلية األخرى3832 إيجابيأنشطة أخرى لصناعة األدوات الر

صناعة الدمى ومالبس الدمى وألعاب األدوات 324010الصناعة التحويلية األخرى3932
الصوتية والموسيقية وتوابعها

إيجابي

صناعة اللعب ذات العجالت المصممة للركوب 324020الصناعة التحويلية األخرى4032
المصنوعة من اللدائن

إيجابي

إيجابيصناعة طاوالت التنس324031الصناعة التحويلية األخرى4132

إيجابيصناعة طاوالت البلياردو 324032الصناعة التحويلية األخرى4232

صناعة ألعاب أخرى تمارس في المحالت العامة مثل 324039الصناعة التحويلية األخرى4332
تلك التي تشغل بعملة معدنية

إيجابي

صناعة األلعاب اإللكترونية )ما عدا ألعاب الفيديو 324040الصناعة التحويلية األخرى4432
وبرمجيات األلعاب(

إيجابي

صناعة نماذج مصغرة للتسلية مثل القطارات الصغيرة 324051الصناعة التحويلية األخرى4532
ومكعبات البناء

إيجابي

إيجابي صناعة لعب تركيب األلغاز من جميع األنواع 324052الصناعة التحويلية األخرى4632

إيجابي صناعة أوراق اللعب 324091الصناعة التحويلية األخرى4732

صناعة األلعاب ذات الرقعة وما شابهها مثل لعبة 324092الصناعة التحويلية األخرى4832
الشطرنج

إيجابي

إيجابيصناعة ألعاب أخرى جماعية تلعب على الطاولة324093الصناعة التحويلية األخرى4932

إيجابي أنشطة أخرى لصناعة األلعاب واللعب 324099الصناعة التحويلية األخرى5032

صناعة الشراشف المعقمة واألنسجة والخيوط 325010الصناعة التحويلية األخرى5132
المستخدمة في العمليات الجراحية

إيجابي

إيجابيصناعة حشوات إعادة بناء العظام325021الصناعة التحويلية األخرى5232

صناعة األجزاء المعدنية لتثبيت العظام مثل األسياخ 325022الصناعة التحويلية األخرى5332
والصفائح والمسامير اللولبية

إيجابي

إيجابيصناعة أجهزة تقويم األعضاء325023الصناعة التحويلية األخرى5432
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القيود 

على 
النشاط

إيجابيصناعة األطراف الصناعية325024الصناعة التحويلية األخرى5532

إيجابيصناعة أجهزة تجبير الكسور325025الصناعة التحويلية األخرى5632

إيجابيصناعة العكازات الطبية325026الصناعة التحويلية األخرى5732

إيجابيصناعة حشوات األسنان325031الصناعة التحويلية األخرى5832

إيجابيصناعة األفران المستخدمة في عيادات األسنان325032الصناعة التحويلية األخرى5932

إيجابيصناعة معدات طب األسنان325033الصناعة التحويلية األخرى6032

إيجابيصناعة األسنان الصناعية والجسور وما شابهها325034الصناعة التحويلية األخرى6132

صناعة أجهزة التنظيف بالموجات الفوق صوتية 325041الصناعة التحويلية األخرى6232
للمختبرات

إيجابي

إيجابيصناعة أجهزة ومعدات التعقيم325042الصناعة التحويلية األخرى6332

إيجابيصناعة أجهزة ومعدات التقطير والترشيح للمختبرات325043الصناعة التحويلية األخرى6432

إيجابيصناعة أجهزة التدليك والعالج الطبيعي 325044الصناعة التحويلية األخرى6532

إيجابيصناعة طاوالت الفحص الطبي وأثاث الجراحة325051الصناعة التحويلية األخرى6632

صناعة األسرة الطبية المزودة بإضافات ميكانيكية 325052الصناعة التحويلية األخرى6732
للحركة

إيجابي

إيجابيصناعة مقاعد طب األسنان325053الصناعة التحويلية األخرى6832

إيجابيصناعة أنواع أخرى من األثاث الطبي325059الصناعة التحويلية األخرى6932

إيجابيصناعة مقاييس الحرارة الطبية325062الصناعة التحويلية األخرى7032

صناعة أدوات وأجهزة طب العيون مثل المناظير 325071الصناعة التحويلية األخرى7132
والمرايا

إيجابي

إيجابيصناعة العيون الزجاجية البديلة325072الصناعة التحويلية األخرى7232

إيجابيصناعة النظارات الطبية325073الصناعة التحويلية األخرى7332

إيجابيصناعة النظارات الشمسية325074الصناعة التحويلية األخرى7432

إيجابيصناعة العدسات الالصقة325075الصناعة التحويلية األخرى7532

إيجابيصناعة سماعات األذن لمعالجة ضعف السمع325081الصناعة التحويلية األخرى7632

صناعة األحذية الطبية وأجزائها المخصصة لتصحيح 325082الصناعة التحويلية األخرى7732
المشي

إيجابي

أنشطة أخرى لصناعة األدوات والتجهيزات الطبية 325090الصناعة التحويلية األخرى7832
والخاصة بطب األسنان

إيجابي

إيجابيصناعة أقالم من جميع األنواع329010الصناعة التحويلية األخرى7932

إيجابي صناعة أشرطة اآلالت الكاتبة 329021الصناعة التحويلية األخرى8032

إيجابي صناعة األختام بكافة أنوعها 329022الصناعة التحويلية األخرى8132

 صناعة أدوات ولوازم الفنانين وأدوات الرسم 329023الصناعة التحويلية األخرى8232
والدهان 

إيجابي
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إيجابيصنع نماذج الكرة األرضية329030الصناعة التحويلية األخرى8332

إيجابيصناعة مظالت )شمس ومطر( لالستخدام الشخصي329041الصناعة التحويلية األخرى8432

إيجابيصناعة عصي للسير وعصي الخيزران 329042الصناعة التحويلية األخرى8532

إيجابيصناعة القداحات وما يماثلها 329043الصناعة التحويلية األخرى8632

إيجابيصناعة مكانس يدوية وفرش بما فيها فرش الطالء.329044الصناعة التحويلية األخرى8732

إيجابيصناعة مشمعات فرش األرضيات329045الصناعة التحويلية األخرى8832

إيجابيصناعة األزرة وما شابهها من أدوات تشبيك المالبس329047الصناعة التحويلية األخرى8932

صناعة العبوات المعزولة الحافظة )الترامس( بكافة 329051الصناعة التحويلية األخرى9032
أنواعها

إيجابي

إيجابيصناعة عبوات بخاخة للعطور ومعطرات الجو وغيرها329052الصناعة التحويلية األخرى9132

إيجابيصناعة غاليين التدخين 329053الصناعة التحويلية األخرى9232

إيجابيصناعة الشعر المستعار 329054الصناعة التحويلية األخرى9332

صناعة المالبس المقاومة للحريق ومالبس رجال 329061الصناعة التحويلية األخرى9432
اإلطفاء

إيجابي

صناعة أحزمة األمان في العمل ال تشمل الموجودة 329062الصناعة التحويلية األخرى9532
في السيارات

إيجابي

إيجابيصناعة وسائل إنقاذ حياة الغرقى من الفلين329063الصناعة التحويلية األخرى9632

صناعة الخوذات الواقية البالستيكية شديدة 329064الصناعة التحويلية األخرى9732
ياضية(  المقاومة )لمواقع العمل أو الخوذات الر

ومعدات السالمة األخرى من البالستك ومعدات 
السالمة األخرى

إيجابي

صناعة الخوذات المعدنية ومعدات السالمة 329065الصناعة التحويلية األخرى9832
الشخصية المعدنية

إيجابي

إيجابيصناعة سدادة األذن للحماية من الضوضاء والماء329066الصناعة التحويلية األخرى9932

إيجابيصناعة الكمامات واألقنعة للحماية من الغازات329067الصناعة التحويلية األخرى10032

إيجابيصناعة الشموع بأنواعها329071الصناعة التحويلية األخرى10132

إيجابيصناعة الزهور والثمار واألغصان الصناعية329072الصناعة التحويلية األخرى10232

إيجابيصناعة الغرابيل اليدوية بمختلف أحجامها329073الصناعة التحويلية األخرى10332

إيجابيصناعة الخردوات وحلي األزياء 329074الصناعة التحويلية األخرى10432

إيجابيصناعة مواد العرض واإلعالن المجسمة مثل الدمى329075الصناعة التحويلية األخرى10532

إيجابي صناعة التوابيت329076الصناعة التحويلية األخرى10632

إيجابيتحنيط الحيوانات والطيور329077الصناعة التحويلية األخرى10732

إيجابيأنشطة أخرى لصناعات تحويلية لم تذكر فيما سبق329078الصناعة التحويلية األخرى10832
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