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 ةـــدمـقـم
  

الرسمي إلنتاج  مرجعيلا طاراإل (NMA 2010)التصنيف المغربي لألنشطة  لمثي
ويعتبرهذا  .قتصادية المزاولة بالمغرباال ألنشطةاالخاصة ب المعطيات اإلحصائيةوإصدار

من  ثيحل محل التنقيح الثالو اإلستقاللالمغرب منذ عده يالرابع من نوعه الذي التصنيف 
   .1999به العمل منذ  االذي كان جاري (NMA 1999)نيف هذا التص
  

التنقيح الرابع للتصنيف  االقيام بهذكانت وراء و من بين الدوافع األساسية التي 
ومن جهة  ،النسيج اإلقتصادي المغربي من جهة التي عرفهاالتحوالت  ،المغربي لألنشطة

 منها الدولية وخاصةالتغييرات التي طرأت على التصانيف مواكبة  ضرورة أخرى
  .على الصعيد العالميحصائيات لتسهيل مقارنة اإل و ذلك تصنيف األمم المتحدة

  
لتصنيف الصناعي الدولي ل اطبق (NMA 2010)التصنيف المغربي لألنشطة  وقد أعد

 والفروعالقطاعات  فيما يخص )(CITI rév.4 قتصاديةالموحد لجميع األنشطة اال
الشعب على صعيد الخصوصيات الوطنية بعين اإلعتبار لتصنيفهذا ا ذويأخ. قتصاديةاال
  .قتصاديةاألنشطة اال و

كما يعتبر التصنيف الجديد مطابقا لتصانيف دول المغرب العربي و خاصة تونس 
  .و الجزائر
  
I -ألهدافا :  

 اإلقتصادية فإن التصنيف الجديد لألنشطة ، )NMA1999(على غرار تصنيف 
(NMA 2010)  قصد تسهيل  تنظيم المعلومات اإلقتصادية واإلجتماعية لىإساسا أيهدف

  .إحصائية محظةه من األساسيةهكذا تبقى الغاية و .استعمالها
  

II -للتصنيف المعايير األساسية:  
 ئصخصاب ثالثة معايير مرتبطة على التصنيف المغربي أقساميرتكز تعريف 

بين هذه ما  تشابهال أوجه يدمن طرف الوحدات اإلنتاجية وذلك لتحداألنشطة المزاولة 
  :هي معاييرهذه ال. وحداتال

  
 ؛ قدمةالم الخدمات وأ المنتجة نوع السلع  
 ؛هذه السلع والخدمات ستعماالتا 
 اإلنتاجونظم تقنيات الالطرق و. 
 

 ،المكون المادي للمنتوج الذي يأخذ بعين اإلعتبار ،المعيار األولوقد استعمل 
الفالحية األولية والمنتوجات  كالمنتوجاتالتصنيع  الضعيفة لمنتوجاتبالخصوص في ا

خصصت عموما فقد المعايير األخرى  أما. تصنيعالفي طور غير متقدم من التي الوسيطة 
  .لمصنعةللمنتوجات ا
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طبيعة األنشطة ب األقسام في التصنيفتحديد ترتبط أهمية كل معيار في هذا و
  .ادرجة تعقيدهووتنظيمها المزاولة 
  

III – يد النشاط اإلقتصادي الرئيسيتحد:  
هو تصنيف  (NMA 2010)التصنيف المغربي لألنشطة من  ف األساسيدهإن ال

حسب النشاط اإلقتصادي  و مجموعة مقاوالت الوحدات اإلحصائية من مقاوالت ومنشآت
أنشطة الوحدة جميع المعلومات الخاصة ب توفر علىاليجب  النشاط هذاو لتحديد . الرئيسي

األنشطة  تعتبر القيمة المضافة المعيار الطبيعي لقياس أهميةو  .اواحدة منه أهمية كلو
استعمال عدد يتم وفي حالة عدم توفر هذا المعيار،  اإلقتصادية المزاولة من طرف الوحدة،

هو النشاط الذي يساهم بأكبر  لوحدةل النشاط الرئيسيو. المستخدمين أو رقم أعمال الوحدة
  .يشغل  أكبر عدد من اليد العاملةو في رقم األعمال أ درق

  
IV – التصنيف المغربي لألنشطة هيكل:  
  : ، هيأربعة مستويات هرميةعلى التصنيف المغربي لألنشطة  يقوم

  
 ؛ قطاعاتال 
 ؛ الفروع 
 ؛ الشعب 
 األنشطة. 
 

الى شعب وكل شعبة  بدوره، وكل فرع موزع إلى فروع موزع طاعكل قوهكذا ف
  . أنشطة إلى موزعة

ن األواليدل الرقمان حيث  ،ربعة ارقامأالرمز المخصص لكل نشاط من  ونويتك
  .الشعبةعلى الثالثة األولى  و الفرععلى 

  
  : ويضم التصنيف المغربي الجديد لألنشطة اإلقتصادية

  
 21 ؛طاعاق   
 88 ؛فرعا  
 274 ؛شعبة 
 650 نشاطا.  
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  الئحة القطاعات
  

  رمز  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 

 أ الفالحة، استغالل الغابات وصید األسماك

 ب )إستخراج خامات المعادن وغیرھا(صناعات إستخراجیة 

 ج صناعات تحویلیة

 د إنتاج و توزیع الكھرباء و الغاز و البخار والھواء المكیف

 ھـ إنتاج و توزیع الماء؛ التطھیر، تدبیر ومعالجة النفایات

 و البناء

 ز ات والدراجات الناریةتجارة و إصالح السیّار

 ح النقل  والتخزین

 ط اإلیواء والمطاعم

 ي اإلعالم واإلتصال

 ك األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 ل األنشطة العقاریة 

 م األنشطة العلمیة والتقنیة المتخصصة

 ن أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم

 س اإلدارة العمومیة

 ع التعلیم 

 ف ریة والعمل االجتماعيالصحة البش

 ص الفنون والترفیھ وأنشطة العروض  

 ق أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األسر المشغلة ألفراد الخدمة المنزلیة وأنشطة إنتاج السلع و الخدمات الغیر ممیزة 
 ر والتي تنتجھا األسر لإلستھالك الذاتي

 ش أنشطة المنظمات والھیئات األجنبیة
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 الئحة الفروع
  

 رمز  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 01 الزراعة وتربیة الحیوانات، الصید وأنشطة الخدمات ذات الصلة 

 02 الزراعة الغابویة واألنشطة األخرى الغابویة

 03 صید األسماك و تربیة األحیاء المائیة 

 05 إستخراج الفحم الحجري واللینیت

 06 عيإستخراج النفط الخام والغاز الطبی

 07 إستخراج خامات معدنیة 

 08 صناعات إستخراجیة أخرى

 09 خدمات الدعم لألنشطة اإلستخراجیة

 10 صناعات غذائیة

 11 صناعة المشروبات

 12 صناعة منتجات التبغ

 13 صناعة النسیج

 14 صناعة المالبس

 15 )باستثناء المالبس الجلدیة(صناعة الجلد واألحذیة 

ین عدا األثاث وصناعة منتجات من القصب والحلفاءنجارة الخشب و ّ  16 صنع منتجات من الخشب والفل

 17 صنع الورق والورق المقوى

 18 الطباعة ونسخ التسجیالت

 19 و التكریر ) تكویك(صنع فحم الكوك 

 20 صناعة كیماو یة

 21 الصناعة  الصیدالنیة 

 22 صنع منتجات من المطاط والبالستیك

 23 ات  أخرى غیر معدنیةصنع منتج

 24 التعدین

 25 صناعة منتجات معدنیة باستثناء اآلالت والمعدات

 26 صنع تجھیزات معلوماتیة  ومنتجات إلكترونیة وبصریة

 27 صنع األجھزة الكھربائیة

 28 صنع آالت و تجھیزات غیر المصنفة في موضع أخر 

 29 صناعة السیارات

 30 صنع وسائل النقل األخرى

 31 صنع األثاث 

 32 صناعات تحویلیة أخرى

 33 إصالح وتركیب اآلالت والمعدات

 35 إنتاج و توزیع الكھرباء و الغاز و البخار والھواء المكیف

 36 جمع المیاه و معالجتھا و توزیعھا

 37 جمع و معالجة المیاه المستعملة

 38 لمستعملةجمع و معالجة النفایات والتخلص منھا، إسترداد المواد ا
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 الئحة الفروع
 

 رمز  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 39 إزالة التلوث وخدمات أخرى لتدبیر النفایات

 41 تشیید المباني

 42 الھندسة المدنیة

 43 أنشطة البناء المتخصصة

 45 تجارة و اصالح السیّارات والدراجات الناریة

 46 الدراجات الناریة تجارة الجملة باستثناء السیّارات و

 47 تجارة التقسیط باستثناء السیارات والدراجات الناریة

ي والنقل عبراألنابیب  49 النقل البرّ

 50 النقل عبر المیاه

 51 النقل الجوي

 52 التخزین والخدمات الملحقة بالنقل 

 53 أنشطة خدمات البرید 

 55 اإلیواء 

 56 المطاعم

 58 النشر  

 59 فالم والفیدیو وبرامج التلفزیون ونشر التسجیالت الصوتیة والموسیقیةإنتاج األ 

 60 أنشطة البرمجة و البث  

 61 اإلتصاالت 

 62 البرمجیات والخبرة االستشاریة وأنشطة معلوماتیة أخرى

 63 خدمات المعلومات

 64 أنشطة الخدمات المالیة باستثناء التأمین وصنادیق التقاعد

 65 التأمین

 66 أنشطة مساعدة للخدمات المالیة وخدمات التأمین

 68 األنشطة العقاریة 

 69 األنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة 

 70 أنشطة المقرات اإلجتماعیة واإلستشارة في التدبیر

 71 األنشطة المعماریة والھندسیة وأنشطة المراقبة والتحالیل التقنیة

 72 البحث العلمي التنموي 

 73 شھار ودراسات السوقاإل

 74 أنشطة متخصصة أخرى علمیة وتقنیة

 75 األنشطة البیطریة

 77 أنشطة التأجیر واالستئجار  

 78 أنشطة مرتبطة  بالتشغیل

 79 أنشطة وكاالت األسفار ومنظمي الرحالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المرتبطة بھا

 80 األمن والتحقیق

 81 بالمباني وتھیئة المنظر العامالخدمات الخاصة 
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 الئحة الفروع
 

 رمز  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 82 أنشطة إداریة وأنشطة الدعم األخرى المقدمة للمقاوالت

 84 اإلدارة العمومیة والدفاع والضمان االجتماعي االجباري

 85 التعلیم 

 86 أنشطة لضمان صحة اإلنسان

 87 یواء اإلجتماعياإلیواء الطبي واإل

 88 أنشطة العمل اإلجتماعي بدون إیواء

 90 أنشطة اإلبداع الفني وأنشطة العروض 

 91 أنشطة المكتبات و دور المحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

 92 تنظیم ألعاب الحظ والرھان

 93 األنشطة الریاضیة والترفیھیة 

 94 أنشطة المنظمات الجمعویة 

 95 إصالح الحاسوب و األدوات الشخصیة والمنزلیة

 96 خدمات شخصیة أخرى

 97 أنشطة األسر المشغلة ألفراد الخدمة المنزلیة

 98 أنشطة إنتاج السلع و الخدمات الغیر ممیزة والتي تنتجھا األسر لإلستھالك الذاتي 

 99 أنشطة المنظمات والھیئات األجنبیة
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 الئحة الشعب
  

 رمز  NMA_2010ـــــا ويـــــن عــــنـــ
 011 زراعة ذات المحاصیل غیر الدائمة 

 012 زراعة ذات المحاصیل الدائمة
 013 تكاثر النباتات
 014 إنتاج حیواني

 015 زراعة مرتبطة بتربیة الحیوانات
 016 أنشطة دعم الفالحة والمعالجة األولیة للحصاد 

 017 الصید والقنص والخدمات ذات الصلة
 021 حراجة وأنشطة الغابات األخرى

 022 إستغالل الغابات
 023 جمع المنتجات الغابویة البریة غیر الخشبیة

 024 خدمات الدعم في مجال استغالل الغابات
 031 صید األسماك 
 032 تربیة األحیاء المائیة 

 051 إستخراج الفحم الحجري
 052 إستخراج اللینیت 

 061 مإستخراج النفط الخا
 062 إستخراج الغاز الطبیعي
 071 إستخراج خامات الحدید

 072 إستخراج خامات معدنیة غیر حدیدیة
 081 إستخراج األحجار والرمل والصلصال

 082 إستخراج الفوسفاط الطبیعي
 089 إستخراج معادن غیر مصنفة في موضع آخر
 091 خدمات الدعم ألنشطة استخراج النفط الخام 

 099 الدعم ألنشطة استخراج المعادن األخرىخدمات 
 101 تحویل وحفظ اللحوم واعداد منتجات من اللحوم
 102 تحویل وحفظ األسماك والقشریات والرخویات

 103 تحویل وحفظ الفواكھ والخضر
 104 صناعة الزیوت والدھون النباتیة والحیوانیة

 105 صناعة منتجات الحلیب
 106 تجات النشویةتحویل الحبوب، صنع المن

 107 صناعة منتجات المخابز و الحلویات و العجین الغذائي 
 108 صناعة منتجات غذائیة أخرى

 109 صنع األغذیة للحیوانات
 110 صناعة المشروبات

 120 صناعة منتجات التبغ
 131 تحضیراأللیاف النسیجیة والغزل 

 132 النسیج
 133 إتمام تجھیز المنسوجات

 134 لزرابي والموكیتصناعة ا
 139 صناعة منسوجات أخرى
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 الئحة الشعب

 رمز  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 141 صناعة المالبس غیر المالبس المصنوعة من الفراء

 142 صنع منتجات من الفرو
ّة  143 صنع منتجات من األقمشة المزرد

 151 لوازم السفر و السروج ومنتجات أخرى من الجلدتھیئة الجلود ودباغتھا، تحضیر وصباغة الفرو، صنع 

 152 صنع األحذیة
 161 نشر و نجر الخشب

 162 صناعة منتجات من الخشب و الفلین والقصب والحلفاء
 171 صنع عجین الورق و الورق و الورق المقوى

 172 صنع منتجات من الورق أو الورق المقوى
 181 الطباعة والخدمات المتصلة بھا

 182 نسخ التسجیالت
 191 تكویك

 192 تكریر النفط

     صناعة المواد الكیماو یة األساسیة  والمركبات األزوتیھ واألسمدة  والمواد البالستیكیة األساسیة  وصناعة المطاط     
 201 المركب    

 202 صنع المبیدات والمنتجات الكیماو یة الزراعیة األخرى
 203 والحبر والصمغصنع الصباغة والبرنیق 

 204 صنع الصابون  والعطور و مواد التنظیف
 205 صنع مواد كیماو یة أخرى 

 206 صنع ألیاف إصطناعیة أو تركیبیة
 211 صنع مواد صیدالنیة أساسیة

 212 صنع مستحضرات  صیدالنیة
 221 صنع منتجات من المطاط 

 222 صنع منتجات من البالستیك
 231 ت من الزجاجصنع الزجاج و منتجا

 232 صنع منتجات خزفیة  مقاومة  للحرارة
 233 صنع مواد البناء من الطین المعد

 234 صنع منتجات خزفیة أخرى                     

 235 صنع األسمنت والجیر والجبس 

 236 صنع مواد من الخرسانة واإلسمنت أو من الجبس 

 237 قطع و تشكیل الحجر وإعداده لإلستعمال

 239 صنع منتجات كاشطة ومنتجات غیر معدنیة غیر المصنفة في موضع آخر
 241 صناعة الحدید

 242 صنع األنابیب و القضبان  الجوفاء  واكسسوارات من  الفوالد
 243 صنع منتجات أخرى من التحویل األولي للفوالذ

 244 إنتاج المعادن النفیسة ومعادن أخرى غیر الحدیدیة 
 245 لمعادنتذویب ا

 251 صنع عناصر معدنیة  للبناء
 252 صنع األوعیة و الخزانات و الصھاریج المعدنیة
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 الئحة الشعب

 رمز  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 253 صنع مولدات البخار باستثناء مراجل التدفئة المركزیة 

 254 صنع األسلحة و الذخیرة
 255 عدین المساحیقسبك المعادن و طرقھا و رشمھا و ت

 256 معالجة و تغلیف المعادن و أشغال صناعیة
 257 صنع أدوات القطع و المعدات الیدویة واألدوات المعدنیة األخرى

 259 صنع منتجات معدنیة أخرى
 261 صنع مكونات وبطاقات إلكترونیة

 262 صنع الحواسب و التجھیزات الطرفیة المصاحبة
 263 صنع أجھزة االتصاالت

 264 صنع منتجات إلكترونیة لالستھالك العام
 265 صنع أدوات القیاس والتجارب والمالحة وصنع الساعات

 266 صنع المعدات اإلشعاعیة الطبیة واألجھزة اإللكترونیة الطبیة والعالجیة
 267 صنع األدوات البصریة وآالت التصویر الفوتوغرافي 

 268 صناعة الوسائط المغناطسیة والبصریة

الت الكھربائیة و أجھزة التوزیع و التحكم في التیار الكھربائي ّدات و المحوّ  271 صنع المحركات و المول

 272 صنع البطاریات والمراكم الكھربائیة
 273 صنع األسالك و الكبالت و صنع أجھزة التركیب الكھربائیة

 274 صنع أجھزة اإلنارة الكھربائیة 
 275 صنع أجھزة منزلیة

 279 صنع أجھزة كھربائیة أخرى 
 281 صنع آالت متعددة اإلستعمال

 282 صنع آالت أخرى متعددة اإلستعمال
 283 صنع اآلالت الفالحیة والغابویة

 284 صنع آالت تشكیل المعادن واألدوات اآللیة
 289 صنع آالت أخرى ذات اإلستعمال المحدد

 291 صنع عربات ذات محرك
 292 رات والمقطوراتصنع ھیاكل السیا

 293 صنع أجزاء وتوابع السیارات
 301 صنع السفن 

 302 صنع القاطرات ومعدات السكك الحدیدیة المتحركة
 303 صنع الطائرات و المركبات الفضائیة

 304 صنع العربات العسكریة الحربیة
 309 صنع وسائل النقل غیرالمصنفة في موضع آخر

 310 صنع األثاث 
 321 جوھرات و الحليّ  واألدوات المماثلةصنع الم

 322 صنع اآلالت الموسیقیة
 323 صنع أدوات الریاضة
 324 صنع األلعاب و اللعب

 325 صنع األدوات والمستلزمات المستعملة في المجال الطبي وفي طب األسنان 
 329 صناعات تحویلیة غیر مصنفة في موضع أخر
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 الئحة الشعب

 رمز  NMA_2010ويـــــن عــــنــــــــا 
 331 إصالح مركبات معدنیة وإصالح اآلالت والمعدات

 332 تركیب آالت ومعدات صناعیة
 351 إنتاج ونقل و توزیع الكھرباء 

 352 انتاج وتوزیع المحروقات الغازیة 
 353 إنتاج و توزیع البخار والھواء المكیف

 360 جمع المیاه و معالجتھا و توزیعھا
 370 معالجة المیاه المستعملة جمع و

 381 جمع النفایات
 382 معالجة النفایات والتخلص منھا 

 383 إسترداد المواد المستعملة
 390 إزالة التلوث وخدمات أخرى لتدبیر النفایات

 411 اإلنعاش العقاري
 412 تشیید المباني السكنیة والغیر سكنیة

 421 بناء الطرق والسكك الحدیدیة
 422 الشبكات و الخطوط بناء

 429 بناء منشآت الھندسة المدنیة األخرى
 431 الھدم وإعداد المواقع

 432 أشغال التركیب الكھربائي والسباكة وأشغال التركیب األخرى
 433 أشغال متممة للمباني

 439 أشغال البناء المتخصصة األخرى
 451 تجارة السیّارات 

 452 صیانة وإصالح السیارات
 453 تجارة قطع الغیار و لوازم السیّارات

 454 تجارة وإصالح الدراجات الناریة 
 461 وسطاء في تجارة الجملة

 462 تجارة المواد الفالحیة األولیة و الحیوانات الحیة بالجملة
 463 تجارة المواد الغذائیة والمشروبات والتبغ بالجملة

 464 تجارة لوازم منزلیة بالجملة
 465 الجملة لتجھیزات االعالم واالتصال تجارة ب

 466 تجارة بالجملة لتجھیزات صناعیة أخرى 
 467 أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة

 469 تجارة بالجملة غیر متخصصة  
ة  471 تجارة التقسیط في المتاجر غیر المتخصصّ

 472 تجارة المواد الغذائیة بالتقسیط في متاجر متخصصة
 473 لوقود بالتقسیط في محالت متخصصةتجارة ا

 474 تجارة تجھیزات اإلعالم واالتصال بالتقسیط في متاجر متخصصة
 475 تجارة بالتقسیط لتجھیزات منزلیة أخرى في متاجر متخصصة
 476 تجارة السلع الثقافیة والترفیھیة بالتقسیط في متاجر متخصصة

 477 تجارة أخرى بالتقسیط في متاجر متخصصة 
 478 تجارة التقسیط  في األكشاك واألسواق

 479 تجارة التقسیط خارج المتاجر و األكشاك و األسواق
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 الئحة الشعب

 رمز  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 491 نقل المسافرین بین المدن عبر السكك الحدیدیة

 492 نقل البضائع عبر السكك الحدیدیة 
 493 ي للمسافرینأصناف أخرى من النقل البر

 494 نقل البضائع عبر الطرق و خدمات الترحیل
 495 النقل عبر األنابیب

 501 النقل البحري والساحلي للمسافرین
 502 النقل البحري والساحلي للبضائع

 503 النقل عبر األنھار للمسافرین
 504 النقل عبر األنھار للبضائع

 511 النقل الجوي للمسافرین
 512 وي للبضائع والنقل الفضائيالنقل الج
 521 التخزین 

 522 خدمات ملحقة بالنقل 
 531 األنشطة البریدیة في إطار التزام الخدمة الشاملة

 532 أنشطة البرید والمراسلة األخرى
 551 الفنادق وأصناف االیواء المماثلة

 552 اإلیواء السیاحي واإلیواء لمدة قصیرة
 553 اءات للقوافل أو عربات الترفیھفضاءات للمخیمات و فض 

 559 أصناف أخرى لإلیواء
 561 المطاعم وخدمات الطعام المتنقلة

 562 ممونو الحفالت وخدمات المطاعم األخرى
 563 خدمات  تقدیم المشروبات

 581 نشر الكتب والدوریات وأنشطة النشر األخرى 
 582 نشر البرامجیات 

 591 الفیدیو وبرامج التلفزیون األنشطة السینمائیة وأنشطة
 592 إصدار التسجیالت الصوتیة والموسیقیة

 601 نشر وبث البرامج اإلذاعیة
 602 البرمجة و البث التلفزي

 611 اإلتصاالت السلكیة
 612 اإلتصاالت الالسلكیة

 613 اإلتصاالت عبر األقمار الصناعیة
 619 أنشطة اإلتصاالت األخرى

 620 رة االستشاریة وأنشطة معلوماتیة أخرىالبرمجیات والخب
 631 معالجة المعطیات واإلستضافة واألنشطة المتصلة بھا وبوابات اإلنترنت

 639 خدمات المعلومات األخرى
 641 الوساطة النقدیة

 642 أنشطة الشركات القابضة
 643 صنادیق اإلیداع والوحدات المالیة المماثلة

 649 ألخرى باستثناء التأمین و صنادیق التقاعدأنشطة الخدمات المالیة ا
 651 التأمین

 652 إعادة التأمین
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 الئحة الشعب

 رمز  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 653 صنادیق التقاعد

 661 أنشطة مساعدة للخدمات المالیة باستثناء التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة
 662 ق المعاشات التقاعدیةأنشطة مساعدة للتأمین ولصنادی

 663 إدارة الصنادیق 
 681 أنشطة تجار األمالك العقاریة 

 682 إیجار واستغالل أمالك عقاریة خاصة أو مؤجرة
 683 أنشطة عقاریة لحساب الغیر

 691 األنشطة القانونیة
 692 أنشطة المحاسبة 

 701 أنشطة المقرات االجتماعیة
 702 اإلستشارة في التدبیر

 711 األنشطة المعماریة والھندسیة
 712 أنشطة المراقبة والتحالیل التقنیة

 721 البحث العلمي في میداني علوم الفیزیاء و العلوم الطبیعیة
 722 البحث العلمي في میدان العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة

 731 اإلشھار
 732 دراسات السوق واستطالعات الرأي 

 741 تصمیمأنشطة متخصصة في ال
 742 أنشطة التصویر الفوتوغرافي

 743 الترجمة والتفسیر
 749 أنشطة متخصصة أخرى علمیة وتقنیة غیر المصنفة في موضع آخر

 750 األنشطة البیطریة
 771 تأجیر واستئجار عربات النقل

 772 تأجیر واستئجار اللوازم الشخصیة و اللوازم المنزلیة
 773 الت أخرى تأجیر واستئجار معدات وآ

 774 أنشطة تأجیر حقوق الملكیة الفكریة وحقوق مماثلة باستثناء األعمال الخاضعة لحقوق النشر
 781 أنشطة وكاالت توفیر الید العاملة

 782 أنشطة وكاالت توفیر الید العاملة المؤقتة
 783 أنشطة أخرى لتوفیر الموارد البشریة

 791 الت السیاحیةأنشطة وكاالت األسفار ومنظمي الرح
 799 خدمات أخرى للحجز واألنشطة المرتبطة بھا 

 801 أنشطة األمن الخاص
 802 األنشطة المرتبطة بأنظمة األمن

 803 أنشطة التحقیق
 811 أنشطة  الدعم المشتركة المرتبطة بالمباني

 812 أنشطة التنظیف
 813 خدمات تھیئة المنظر العام

 821 أنشطة إداریة
 822 ة مراكز االتصاالتأنشط

 823 تنظیم المعارض المھنیة والمؤتمرات
 829 خدمات الدعم المقدمة للمقاوالت غیر المصنفة في موضع آخر
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 الئحة الشعب

 رمز  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 841 واالجتماعیة واالقتصادیةاإلدارة العامة 

 842 المصالح ذات اإلمتیاز العمومي
 843 ن اإلجتماعي اإلجباريالضما

 851 التعلیم ما قبل اإلبتدائي 
 852 التعلیم اإلبتدائي 
 853 التعلیم الثانوي 

 CPGE et BTS( 854(التعلیم العالي وما بعد الباكلوریا غیر العالي
 855 أنواع أخرى من التعلیم

 856 أنشطة الدعم في مجال التعلیم
 861 األنشطة اإلستشفائیة

 862 األطباء وأطباء األسنان أنشطة
 869 أنشطة أخرى لضمان صحة اإلنسان

 871 اإلیواء الطبي
 872 االیواء اإلجتماعي لذوي االعاقة الذھنیة وذوي األمراض العقلیة والمدمنین

 873 االیواء اإلجتماعي للمسننین وذوي اإلحتیاجات الخاصة
 879 أنشطة اإلیواء اإلجتماعي األخرى

 881 عمل اإلجتماعي بدون إیواء للمسنین وذوي اإلحتیاجات الخاصةأنشطة ال
 889 أنشطة العمل اإلجتماعي األخرى بدون إیواء

 900 أنشطة اإلبداع الفني وأنشطة العروض 
 910 أنشطة المكتبات و دور المحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

 920 تنظیم ألعاب الحظ و الرھان
 931 لمرتبطة بالریاضةاألنشطة ا

 932 أنشطة ترفیھیة
 941 أنشطة المنظمات اإلقتصادیة ومنظمات أرباب العمل والمنظمات المھنیة

 942 أنشطة نقابات األجراء
 949 أنشطة منظمات جمعویة أخرى 

 951 إصالح الحاسوب وأجھزة االتصال
 952 إصالح األدوات الشخصیة و المنزلیة

 960 خدمات شخصیة أخرى
 970 أنشطة األسر المشغلة ألفراد الخدمة المنزلیة

 981 أنشطة إنتاج السلع الغیر ممیزة والتي تنتجھا األسر لالستعمال الخاص 
 982 أنشطة إنتاج الخدمات الغیر ممیزة والتي تنتجھا األسر لإلستعمال الخاص 

 990 أنشطة المنظمات والھیئات األجنبیة
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  بي لالنشطة االقتصادية هيكل التصنيف المغر
  

  الفالحة، استغالل الغابات وصید األسماك: أ قطاع
 

 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 01       الزراعة وتربیة الحیوانات، الصید وأنشطة الخدمات ذات الصلة 
    011    زراعة ذات المحاصیل غیر الدائمة 

       0111 ، زراعة البقولیات والبذور الزیتیة)زباستثناء األر(زراعة الحبوب 

       0112 زراعة األرز

       0113 زراعة الخضراوات والبطیخ والجذریات والدرنیات

       0114 زراعة قصب السكر

       0115 زراعة التبغ

       0116 زراعة النباتات ذات األلیاف

       0117 زراعة النباتات العلفیة

       0119 حاصیل غیر دائمةزراعة أخرى ذات م

    012    زراعة ذات المحاصیل الدائمة
       0121 زراعة الكروم

       0122 زراعة النخیل

       0123 زراعة ثمار أخرى مالئمة للمناخ االستوائي وشبھ االستوائي

       0124 زراعة الحوامض

       0125 زراعة الثمار ذات النوى والعظم

       0126 ة األخرى والجوزیاتزراعة األشجارالمثمر

       0127 زراعة الزیتون

       0128 زراعة الثمار الزیتیة األخرى

       0129 زراعة أخرى ذات محاصیل دائمة

    013    تكاثر النباتات
       0130 تكاثر النباتات

    014    إنتاج حیواني
       0141 تربیة األبقار الحلوب

       0142 لجوامیستربیة البقریات األخرى و ا

       0143 تربیة الخیل واألفراس األخرى

       0144 تربیة الجمال واإلبلیات

       0145 تربیة األغنام و الماعز 

       0146 تربیة الدواجن

       0149 تربیة حیوانات أخرى غیر مصنفة في موضع آخر

    015    زراعة مرتبطة بتربیة الحیوانات
       0150 الحیوانات زراعة مرتبطة بتربیة

    016    أنشطة دعم الفالحة والمعالجة األولیة للحصاد 
       0161 أنشطة دعم الزراعات 

       0162 أنشطة دعم االنتاج الحیواني

       0163 معالجة أولیة للحصاد 

       0164 معالجة البذور 
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 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
    017    ید والقنص والخدمات ذات الصلةالص

       0170 الصید والقنص والخدمات ذات الصلة

 02       الزراعة الغابویة واألنشطة األخرى الغابویة
    021    حراجة وأنشطة الغابات األخرى
       0210 حراجة وأنشطة الغابات األخرى

    022    إستغالل الغابات
       0220 إستغالل الغابات

    023    جمع المنتجات الغابویة البریة غیر الخشبیة
ین  ّ        0231 جني الفل

       0232 جني الحلفاء

       0239 جني منتوجات غابویة بریة أخرى غیر خشبیة 

    024    خدمات الدعم في مجال استغالل الغابات
       0240 خدمات الدعم في مجال استغالل الغابات

 03       األحیاء المائیة صید األسماك و تربیة 
    031    صید األسماك 
       0311 صید األسماك في المیاه البحریة 

       0312 صید األسماك في المیاه العذبة 

    032    تربیة األحیاء المائیة 
       0321 تربیة األحیاء المائیة في المیاه البحریة 

       0322 تربیة األحیاء المائیة في المیاه العذبة 
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)خامات المعادن وغیرھا استخراج( استخراجیةصناعات :  بقطاع   
  

 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 05       إستخراج الفحم الحجري واللینیت

    051    إستخراج الفحم الحجري
       0510 إستخراج الفحم الحجري

    052    إستخراج اللینیت 
       0520 ت إستخراج اللینی

 06       إستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
    061    إستخراج النفط الخام
       0610 إستخراج النفط الخام 

    062    إستخراج الغاز الطبیعي
       0620 إستخراج الغاز الطبیعي

 07       إستخراج خامات معدنیة 
    071    إستخراج خامات الحدید

       0710 دیدإستخراج خامات الح

    072    إستخراج خامات معدنیة غیر حدیدیة
       0720 إستخراج خامات معدنیة غیر حدیدیة

 08       صناعات إستخراجیة أخرى
    081    إستخراج األحجار والرمل والصلصال

       0811 إستخراج أحجار البناء والزینة، الكلس الصناعي، الجبس، الطباشیر واألردواز 

       0812 إستخراج الصلصال والكاولین, ل محاجر الحصى و الرملاستغال

    082    إستخراج الفوسفاط الطبیعي
       0820 إستخراج الفوسفاط الطبیعي

    089    إستخراج معادن غیر مصنفة في موضع آخر

       0891 )غیر الفوسفاط الطبیعي(إستخراج المعادن الكیماو یة واألسمدة    

ّ إستخراج الخ        0892 )التورب(ث

       0893 إنتاج الملح

       0899 إستخراج معادن أخرى غیر مصنفة في موضع آخر

 09       خدمات الدعم لألنشطة اإلستخراجیة

    091    خدمات الدعم ألنشطة استخراج النفط الخام 
       0910 خدمات الدعم ألنشطة استخراج النفط الخام 

    099    خراج المعادن األخرىخدمات الدعم ألنشطة است
       0990 خدمات الدعم ألنشطة استخراج المعادن األخرى
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  صناعات تحویلیة: جقطاع 
 

 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 10       صناعات غذائیة

    101    تحویل وحفظ اللحوم واعداد منتجات من اللحوم
       1011 تحویل وحفظ  لحوم الجزارة

       1012 تحویل وحفظ  لحوم الدواجن 

       1013 إعداد منتجات من اللحوم 

    102    تحویل وحفظ األسماك والقشریات والرخویات
       1021 تبرید و تجمید األسماك والقشریات والرخویات

       1022 أنشطة أخرى لتحویل و تحفیظ األسماك والقشریات والرخویات

    103    الفواكھ والخضرتحویل وحفظ 
       1031 تحویل وحفظ الطماطم

       1032 صنع عصیر الفواكھ والخضر

       1039 تحویل وحفظ الفواكھ والخضروات األخرى

    104    صناعة الزیوت والدھون النباتیة والحیوانیة
       1041 صنع زیت الزیتون

       1042 صنع زیت األركان

       1043 غیر صالحة لألكلصنع زیوت أخرى و دھون 

       1044 صنع المارغرین والدھون المشابھة الصالحة لألكل

    105    صناعة منتجات الحلیب
       1051 صنع منتجات األلبان بما في ذلك الجبن

       1052 صنع المثلجات والصوربي

    106    تحویل الحبوب، صنع المنتجات النشویة
       1061 تحویل الحبوب 

       1062 صنع منتجات نشویة 

    107    صناعة منتجات المخابز و الحلویات و العجین الغذائي 
       1071 صناعة الخبز والحلویات الطازجة

       1072 صنع البسكوت والبسكویت والحلویات المصبرة

       1073 و الكسكس) مكرونة(صنع العجائن الغذائیة 

    108    صناعة منتجات غذائیة أخرى
       1081 صنع السكر

       1082 صنع الكاكاو والشكالطة  والحلویات السكریة

       1083 تحویل البن والشاي

       1084 صنع التوابل والبھارات

       1085 صنع االطعمة واالطباق المعدة 

       1086 صنع أغذیة مالئمة لألطفال وأغذیة للحمیة

       1089 في موضع آخرصنع منتجات غذائیة أخرى غیر مصنفة 

    109    صنع األغذیة للحیوانات
       1091 صنع أغذیة لحیوانات المزرعة

       1092 صنع أغذیة للحیوانات األلیفة
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 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 11       صناعة المشروبات
    110    صناعة المشروبات

       1101 یة المقطرةصناعة المشروبات الكحول

       1102 صناعة المشروبات الكحولیة غیر المقطرة

       1103 ) البیرة(صناعة الجعة و خمور الشعیر 

       1104 صناعة المیاه المعدنیة ومیاه  أخرى معبأة في القواریر 

       1105 صناعة  مشروبات منعشة

 12       صناعة منتجات التبغ
    120    صناعة منتجات التبغ
       1200 صناعة منتجات التبغ

 13       صناعة النسیج
    131    تحضیراأللیاف النسیجیة والغزل 
       1310 تحضیراأللیاف النسیجیة والغزل 

    132    النسیج
       1320 النسیج

    133    إتمام تجھیز المنسوجات
       1330 إتمام  تجھیز المنسوجات

    134    صناعة الزرابي والموكیت
       1341 صناعة میكانیكیة  للزرابي والموكیت

       1342 صناعة  یدویة  للزرابي 

    139    صناعة منسوجات أخرى
ّة         1391 صنع األقمشة المزرد

       1392 صنع منتجات النسیج األخرى ما عدا المالبس

       1393 صنع حرفي لمنتجات النسیج 

       1394 كصنع الخیوط والحبال والشبا

       1395 صنع منتجات غیر منسوجة ما عدا المالبس

       1396 صناعة منسوجات  تقنیة وصناعیة أخرى

       1399 صناعة منسوجات  أخرى غیر المصنفة في موضع آخر

 14       صناعة المالبس

    141    صناعة المالبس غیر المالبس المصنوعة من الفراء
       1411 صنع المالبس من الجلد

       1412 صنع مالبس العمل

       1413 صناعة المالبس بالقیاس

       1414 صناعة المالبس الخارجیة

       1415 صنع حرفي للمالبس التقلیدیة

       1416 صنع المالبس الداخلیة

ّباس        1419 صنع مالبس أخرى وملحقات الل

    142    صنع منتجات من الفرو
       1420 صنع منتجات من الفرو

ة      143    صنع منتجات من األقمشة المزردّ
ة ّ        1431 صنع الجوارب من األقمشة المزرد

ّة         1439 صنع منتجات أخرى من األقمشة المزرد
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 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 15       )باستثناء المالبس الجلدیة(صناعة الجلد واألحذیة 

ة الجلود ودباغتھا، تحضیر وصباغة الفرو، صنع لوازم السفر و السروج تھیئ
 ومنتجات أخرى من الجلد 

   151    

       1511 تھیئة الجلود ودباغتھا

       1512 تحضیر وصباغة الفرو

       1513 صنع لوازم السفر و السروج ومنتجات أخرى من الجلد 

       1514 ومنتجات أخرى من الجلد صنع حرفي للوازم السفر التقلیدیة و السروج 

    152    صنع األحذیة 
       1521 صناعة میكانیكیة  لألحذیة 

       1522 صناعة یدویة لألحذیة 

ّین عدا األثاث وصناعة منتجات من  نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفل
 16       القصب والحلفاء

    161    نشر و نجر الخشب
       1610 نشر و نجر الخشب

    162    صناعة منتجات من الخشب و الفلین والقصب والحلفاء
       1621 صنع األلواح و الصفائح من الخشب

       1622 صنع أرضیات خشبیة مجمعة

       1623 صنع ھیاكل البناء الخشبیة والنجارة الخشبیة األخرى

       1624 صنع أوعیة التلفیف من الخشب

       1625 الخشب صنع منتجات متنوعة من

       1626 صنع منتجات من الفلین 

       1629 صنع حرفي لمنتجات متنوعة من الخشب والقصب والحلفاء

 17       صنع الورق والورق المقوى
    171    صنع عجین الورق و الورق و الورق المقوى

       1711 صنع عجین الورق

       1712 صنع الورق والورق المقوى

    172    من الورق أو الورق المقوى صنع منتجات
ج وأوعیة التلفیف من الورق أو الورق المقوى        1721 صنع الورق و الورق المقوى المموّ

ي أو المنزلي        1722 صنع منتجات من الورق لإلستعمال الصحّ

       1723 صنع منتجات الوراقة

       1724 صنع  ورق الجدران 

       1729 ق أو الورق المقوىصنع منتجات أخرى من الور

 18       الطباعة ونسخ التسجیالت

    181    الطباعة والخدمات المتصلة بھا
       1811 طباعة الصحف

       1812 أنشطة الطباعة التجاریة األخرى

       1813 أنشطة ما قبل الطباعة

       1814 تجلید الكتب وأنشطة مكملة

    182    نسخ التسجیالت
       1820 جیالتنسخ التس
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 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 19       و التكریر ) تكویك(صنع فحم الكوك 

    191    تكویك
       1910 تكویك

    192    تكریر النفط
       1920 تكریرالنفط

 20       صناعة كیماو یة

زوتیھ واألسمدة  والمواد صناعة المواد الكیماو یة األساسیة  والمركبات األ
 البالستیكیة األساسیة  وصناعة المطاط المركب

   201    

       2011 صنع الغازات الصناعیة

       2012 صنع الملونات و الصباغ

       2013 صنع مواد كیماو یة أساسیة غیرعضویة أخرى 

       2014 صنع مواد كیماو یة عضویة أساسیة أخرى 

       2015 ات األزوتیھصنع األسمدة والمركب

       2016 صنع المواد البالستیكیة  األساسیة

       2017 صنع المطاط التركیبي

    202    صنع المبیدات والمنتجات الكیماو یة الزراعیة األخرى
       2020 صنع المبیدات والمنتجات الكیماو یة الزراعیة األخرى

    203    صنع الصباغة والبرنیق والحبر والصمغ
       2030 صنع الصباغة والبرنیق والحبر والصمغ

    204    صنع الصابون  والعطور و مواد التنظیف
       2041 صنع الصابون و مواد التطھیر والتنظیف

       2042 صنع العطور و مواد التجمیل

    205    صنع مواد كیماو یة أخرى 
       2051 صنع المواد المتفجرة

       2052 صنع الغراء

       2053 صنع الزیوت األساسیة

       2059 صنع مواد كیماو یة أخرى غیر المصنفة في موضع آخر

    206    صنع ألیاف إصطناعیة أو تركیبیة
       2060 صنع ألیاف إصطناعیة أو تركیبیة

 21       الصناعة  الصیدالنیة 
    211    صنع مواد صیدالنیة أساسیة
       2110 صنع مواد صیدالنیة أساسیة

    212    صنع مستحضرات  صیدالنیة
       2120 صنع مستحضرات  صیدالنیة

 22       صنع منتجات من المطاط والبالستیك
    221    صنع منتجات من المطاط 

       2211 صنع و تلبیس العجالت المطاطیة

       2219 صنع مواد أخرى من المطاط

    222    صنع منتجات من البالستیك
       2221 األلواح واألوراق واألنابیب والقضبان من البالستیكصنع 

فیف من البالستیك ّ        2222 صنع أوعیة التل

       2223 صنع عناصر البناء من البالستیك

       2229 صنع مواد أخرى من البالستیك
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 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 23     نیةصنع منتجات  أخرى غیر معد

    231    صنع الزجاج و منتجات من الزجاج
ّح         2311 صنع الزجاج المسط

ّح         2312 صیاغة و تحویل الزجاج المسط

       2313 صنع الزجاج المجوّف

       2314 صنع األلیاف الزجاجیة

     2319 صنع وصیاغة منتجات أخرى من الزجاج  بما في ذلك  الزجاج التقني
    232    نتجات خزفیة  مقاومة  للحرارةصنع م

       2320 صنع منتجات خزفیة  مقاومة  للحرارة

    233    صنع مواد البناء من الطین المعد

     2331 صنع الزلیج من الخزف
       2332 صنع القرمید و اآلجور من الطین المعد

       2333 صنع منتجات تقلیدیة من الطین المعد

    234    یة أخرى                     صنع منتجات خزف

     2341 صنع منتجات خزفیة لإلستعمال المنزلي أو للزخرفة
     2342 صنع حرفي لمنتجات خزفیة تقلیدیة لإلستعمال المنزلي أو للزخرفة

     2343 صنع تجھیزات صحیّة من الخزف
     2344 صنع العوازل الكھربائیة و القطع العازلة من الخزف

     2345 صنع منتجات خزفیة أخرى لإلستعمال التقني
     2349 صنع منتجات خزفیة أخرى

   235   صنع األسمنت والجیر والجبس 
     2351 صنع األسمنت 

     2352 صنع الجیر 
     2353 صنع الجبس 

   236   صنع مواد من الخرسانة واإلسمنت أو من الجبس 
     2361 نة  للبناء صنع عناصر من الخرسا

     2362 صنع عناصر من الجبس للبناء
     2363 صنع الخرسانة الجاھزة لإلستعمال

     2364 صنع المالط و الخرسانة الجافة
     2365 صنع مواد من ألیاف اإلسمنت

     2369 صنع مواد أخرى من الخرسانة و األسمنت أو من الجبس
   237   ه لإلستعمالقطع و تشكیل الحجر وإعداد

     2370 قطع و تشكیل الحجر وإعداده لإلستعمال
    239    صنع منتجات كاشطة ومنتجات غیر معدنیة غیر المصنفة في موضع آخر

     2391 صنع منتجات كاشطة 
       2399 صنع منتجات  أخرى غیر معدنیة غیر المصنفة في موضع آخر
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 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010 عــــنــــــــا ويـــــن
 24       التعدین

    241    صناعة الحدید
       2410 صناعة الحدید 

    242    صنع األنابیب و القضبان  الجوفاء  واكسسوارات من  الفوالد
       2420 صنع األنابیب والقضبان  الجوفاء  واكسسوارات من  الفوالد

    243    والذصنع منتجات أخرى من التحویل األولي للف
       2431 تمدید الفوالذ على البارد

       2432 تصفیح الفوالذ على البارد

       2433 تجنیب  الفوالذ على البارد بالتشكیل أو بالطيّ 

       2434 قلد الفوالذ على البارد

    244    إنتاج المعادن النفیسة ومعادن أخرى غیر الحدیدیة 
       2441 إنتاج المعادن النفیسة

       2442 صناعة األلمنیوم

       2443 صناعة الرصاص و الزنك و القصدیر

       2444 صناعة النحاس

       2445 صناعة معادن غیر حدیدیة أخرى

       2446 تحضیر و وتحویل المواد النوویة 

    245    تذویب المعادن
       2451 )الفونت(تذویب الصلب 

       2452 تذویب الفوالذ

       2453 ب المعادن الخفیفةتذوی

       2454 تذویب معادن غیر حدیدیة أخرى

 25       صناعة منتجات معدنیة باستثناء اآلالت والمعدات
    251    صنع عناصر معدنیة  للبناء

       2511 صنع الھیاكل وأجزاء الھیاكل المعدنیة 

       2512 صنع األبواب والشبابیك المعدنیة

    252    لخزانات و الصھاریج المعدنیةصنع األوعیة و ا
       2521 صنع  المشعات ومراجل التدفئة المركزیة

       2522 صنع خزانات للغاز المظغوط أو السائل 

       2529 صنع خزانات و صھاریج  معدنیة أخرى

    253    صنع مولدات البخار باستثناء مراجل التدفئة المركزیة 
       2530 ناء مراجل التدفئة المركزیة صنع مولدات البخار باستث

    254    صنع األسلحة و الذخیرة
       2540 صنع األسلحة و الذخیرة

    255    سبك المعادن و طرقھا و رشمھا و تعدین المساحیق
       2550 سبك المعادن و طرقھا و رشمھا و تعدین المساحیق

    256    معالجة و تغلیف المعادن و أشغال صناعیة
       2561 معالجة و تغلیف المعادن

       2562 أشغال صناعیة 

    257    صنع أدوات القطع و المعدات الیدویة واألدوات المعدنیة األخرى
       2571 صنع أدوات القطع

       2572 صنع األقفال و منتجات حدیدیة متنوعة أخرى

       2573 صنع األدوات الیدویة 
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 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010ـــــن عــــنــــــــا وي
    259    صنع منتجات معدنیة أخرى

       2591 صنع البرامیل و أوعیة التلفیف المماثلة من المعادن

       2592 صنع مواد التلفیف المعدنیة الخفیفة

       2593 صنع منتجات من الخیوط المعدنیة وصنع السالسل و اللوالب

       2594 )بولوناتال(صنع  المسامیر والبراغي

       2595 صنع حرفي لمنتجات تقلیدیة من المعادن 

       2599 صنع منتجات متنوعة أخرى من المعادن غیر المصنفة في موضع آخر

 26       صنع تجھیزات معلوماتیة  ومنتجات إلكترونیة وبصریة
    261    صنع مكونات وبطاقات إلكترونیة

       2611 صنع مكونات إلكترونیة

       2612 صنع بطاقات إلكترونیة مجمعة

    262    صنع الحواسب و التجھیزات الطرفیة المصاحبة
       2620 صنع الحواسب و التجھیزات الطرفیة المصاحبة

    263    صنع أجھزة االتصاالت
       2630 صنع أجھزة االتصاالت

    264    صنع منتجات إلكترونیة لالستھالك العام
       2640 إلكترونیة لالستھالك العام صنع منتجات

    265    صنع أدوات القیاس والتجارب والمالحة وصنع الساعات
       2651 صنع أدوات القیاس والتجارب والمالحة 

       2652 صنع الساعات

    266    صنع المعدات اإلشعاعیة الطبیة واألجھزة اإللكترونیة الطبیة والعالجیة
       2660 عیة الطبیة واألجھزة اإللكترونیة الطبیة والعالجیةصنع المعدات اإلشعا

    267    صنع األدوات البصریة وآالت التصویر الفوتوغرافي 
       2670 صنع األدوات البصریة وآالت التصویر الفوتوغرافي 

    268    صناعة الوسائط المغناطسیة والبصریة
       2680 صناعة الوسائط المغناطسیة والبصریة

 27       صنع األجھزة الكھربائیة
الت الكھربائیة و أجھزة التوزیع و التحكم في  ّ ّدات و المحو صنع المحركات و المول

    271    التیار الكھربائي

الت الكھربائیة ّدات و المحوّ        2711 صنع المحركات و المول

       2712 صنع أجھزة التوزیع و التحكم في التیار الكھربائي

    272    لبطاریات والمراكم الكھربائیةصنع ا
       2720 صنع البطاریات والمراكم الكھربائیة

    273    صنع األسالك و الكبالت و صنع أجھزة التركیب الكھربائیة
       2731 صنع الكابالت من ألیاف بصریة 

       2732 صنع أسالك وكابالت إلكترونیة أو كھربائیة أخرى

       2733 الكھربائیةصنع أجھزة التركیب 

    274    صنع أجھزة اإلنارة الكھربائیة 
       2740 صنع أجھزة اإلنارة الكھربائیة 

    275    صنع أجھزة منزلیة
       2751 صنع أجھزة منزلیة كھربائیة 

       2752 صنع أجھزة منزلیة غیر كھربائیة

    279    صنع أجھزة كھربائیة أخرى 
       2790 أخرى صنع أجھزة كھربائیة 
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 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 28       صنع آالت و تجھیزات غیر المصنفة في موضع أخر 

    281    صنع آالت متعددة اإلستعمال
       2811 صنع المحركات و التوربینات باستثناء محركات الطائرات والعربات

       2812 ھوائیةصنع األجھزة الھیدرولیكیة وال

       2813 صنع المضخات والضواغط   األخرى

       2814 صنع الحنفیات و الصنابیر

       2815 صنع التروس و األعضاء  المیكانیكیة الناقلة للحركة

    282    صنع آالت أخرى متعددة اإلستعمال
       2821 صنع األفران و المواقد

       2822 صنع معدات الرفع و المناولة

       2823 )باستثناء الحواسب و التجھیزات الطرفیة(صنع آالت ومعدات المكتب 

       2824 صنع األدوات المحمولة ذات محرك مندمج

       2825 صنع تجھیزات التھویة و التبرید الصناعي

       2829 صنع آالت متنوعة متعددة اإلستعمال

    283    صنع اآلالت الفالحیة والغابویة
       2830 آلالت الفالحیة والغابویةصنع ا

    284    صنع آالت تشكیل المعادن واألدوات اآللیة
       2841 صنع األدوات اآللیة لتشكیل المعادن 

       2849 صنع أدوات آلیة أخرى

    289    صنع آالت أخرى ذات اإلستعمال المحدد
       2891 صنع آالت التعدین

       2892 و للبناءصنع آالت إلستخراج المعادن أ

       2893 صنع آالت للصناعة الغذائیة

       2894 صنع آالت لصناعة النسیج

       2895 صنع آالت لصناعة الورق و الورق المقوى

       2896 صنع آالت لصناعة المطاط أوالبالستیك

       2899 صنع آالت أخرى ذات اإلستعمال المحدد غیر المصنفة في موضع آخر

 29       لسیاراتصناعة ا
    291    صنع عربات ذات محرك

       2910 صنع عربات ذات محرك

    292    صنع ھیاكل السیارات والمقطورات
       2920 صنع ھیاكل السیارات والمقطورات

    293    صنع أجزاء وتوابع السیارات
       2931 صنع أجزاء كھربائیة وإلكترونیة للسیارت

       2932 یارت األخرىصنع أجزاء وتوابع  الس

 30       صنع وسائل النقل األخرى
    301    صنع السفن 

       3011 صنع السفن والھیاكل العائمة

       3012 صنع قوارب الترفیھ

    302    صنع القاطرات ومعدات السكك الحدیدیة المتحركة
       3020 صنع القاطرات ومعدات السكك الحدیدیة المتحركة

    303    ت و المركبات الفضائیةصنع الطائرا
       3030 صنع الطائرات و المركبات الفضائیة

    304    صنع العربات العسكریة الحربیة
       3040 صنع العربات العسكریة الحربیة
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 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
    309    صنع وسائل النقل غیرالمصنفة في موضع آخر

       3091 الدراجات الناریة صنع

       3092 صنع الدراجات العادیة وعربات لذوي اإلحتیاجات الخاصة

       3099 صنع وسائل النقل األخرى غیر المصنفة في موضع آخر

 31       صنع األثاث 
    310    صنع األثاث 

       3101 صنع أثاث المكاتب و المتاجر

       3102 صنع أثاث المطبخ

     3103 فرشةصنع األ
       3104 صناعات ملحقة باألثات

       3109 صنع أصناف أخرى من األثاث

 32       صناعات تحویلیة أخرى
ّ  واألدوات المماثلة     321    صنع المجوھرات و الحلي

ّ النقود         3211 سك

 ّ        3212 صنع المجوھرات و الحلي

       3213 صنع المجوھرات المقلدة ومواد مشابھة

    322    صنع اآلالت الموسیقیة
       3220 صنع اآلالت الموسیقیة

    323    صنع أدوات الریاضة
       3230 صنع أدوات الریاضة

    324    صنع األلعاب و اللعب
       3240 صنع األلعاب و اللعب

    325    صنع األدوات والمستلزمات المستعملة في المجال الطبي وفي طب األسنان 
       3250 صنع األدوات والمستلزمات المستعملة في المجال الطبي وفي طب األسنان 

    329    صناعات تحویلیة غیر مصنفة في موضع أخر
       3291 صناعة الفراشي و المكانس و المنافض

       3299 صناعات تحویلیة أخرى غیر المصنفة في موضع أخر

 33       إصالح وتركیب اآلالت والمعدات
    331    إصالح مركبات معدنیة وإصالح اآلالت والمعدات

       3311 إصالح مركبات معدنیة

       3312 إصالح آالت ومعدات میكانیكیة

       3313 إصالح معدات الكترونیة وبصریة

       3314 إصالح معدات كھربائیة

       3315 إصالح وصیانة السفن

       3316 ضائیةإصالح وصیانة الطائرات و المركبات الف

       3317 إصالح وصیانة وسائل نقل أخرى

       3319 إصالح معدات أخرى

    332    تركیب آالت ومعدات صناعیة
       3320 تركیب آالت ومعدات صناعیة
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إنتاج و توزیع الكھرباء و الغاز و البخار والھواء المكیف :دقطاع   
 

 فـرع شعبة طنشا  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 35       إنتاج و توزیع الكھرباء و الغاز و البخار والھواء المكیف

    351    إنتاج ونقل و توزیع الكھرباء 
       3511 إنتاج و نقل الكھرباء 

       3512 توزیع وبیع الكھرباء 

    352    انتاج وتوزیع المحروقات الغازیة 
       3520 انتاج وتوزیع المحروقات الغازیة 

    353    إنتاج و توزیع البخار والھواء المكیف
       3530 إنتاج و توزیع البخار والھواء المكیف

 
إنتاج و توزیع الماء؛ التطھیر، تدبیر ومعالجة النفایات :ھـ قطاع  

 

 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 36       جمع المیاه و معالجتھا و توزیعھا

    360    المیاه و معالجتھا و توزیعھاجمع 
       3600 جمع المیاه و معالجتھا و توزیعھا

 37       جمع و معالجة المیاه المستعملة

    370    جمع و معالجة المیاه المستعملة
       3700 جمع و معالجة المیاه المستعملة

 38       جمع و معالجة النفایات والتخلص منھا، إسترداد المواد المستعملة
    381    جمع النفایات

       3811 جمع النفایات غیر الخطرة

       3812 جمع النفایات الخطرة

    382    معالجة النفایات والتخلص منھا 
       3821 معالجة النفایات غیرالخطرة والتخلص منھا 

       3822 معالجة النفایات الخطرة والتخلص منھا 

    383    إسترداد المواد المستعملة
       3831 ...)السیارات، السفن، أجھزة التلفاز و الحواسیب(تفكیك الحطام 

       3832 إسترداد النفایات المفروزة

 39       إزالة التلوث وخدمات أخرى لتدبیر النفایات
    390    إزالة التلوث وخدمات أخرى لتدبیر النفایات
       3900 إزالة التلوث وخدمات أخرى لتدبیر النفایات
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البناء :و قطاع  
 

 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 41       تشیید المباني

    411    اإلنعاش العقاري
       4110 اإلنعاش العقاري

    412    تشیید المباني السكنیة والغیر سكنیة
       4120 تشیید المباني السكنیة والغیر سكنیة

 42       ةالھندسة المدنی
    421    بناء الطرق والسكك الحدیدیة
       4211 بناء الطرق والطرق السیارة

       4212 بناء السكك الحدیدیة السطحیة و الباطنیة

       4213 بناء الجسور واألنفاق

    422    بناء الشبكات و الخطوط
       4221 ...)الغاز السائل, الوقود, الماء( بناء شبكات السوائل

       4222 ناء شبكات الكھرباء واإلتصاالتب

    429    بناء منشآت الھندسة المدنیة األخرى
       4291 بناء منشآت بحریة و نھریة

       4299 بناء منشآت الھندسة المدنیة األخرى غیر المصنفة في موضع أخر

 43       أنشطة البناء المتخصصة

    431    الھدم وإعداد المواقع
       4311 مأشغال الھد

       4312 أشغال إعداد المواقع

       4313 حفر اآلبار و االستبار 

    432    أشغال التركیب الكھربائي والسباكة وأشغال التركیب األخرى
       4321 أشغال التركیب الكھربائي

       4322 أشغال السباكة و تركیب التدفئة و تكییف الھواء

       4329 أشغال تركیب أخرى

    433    شغال متممة للمبانيأ
       4331 أشغال جبسیة

       4332 أشغال النجارة

       4333 أشغال تغلیف األرضیة والجدران

       4334 تركیب المرایا والزجاج

       4335 أشغال الصباغة

       4339 أشغال أخرى متممة للبناء

    439    أشغال البناء المتخصصة األخرى
       4391 أشغال التغطیة  

       4399 أنشطة البناء المتخصصة األخرى غیر المصنفة في موضع أخر
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ارات والدراجات الناریة :ز قطاع ّ تجارة و إصالح السی  
 

 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 45       تجارة و اصالح السیّارات والدراجات الناریة

    451    تجارة السیّارات 
       4511 تجارة السیّارات وعربات النقل الخفیفة 

       4519 تجارة السیّارات األخرى 

    452    صیانة وإصالح السیارات
       4520 صیانة وإصالح السیارات 

    453    تجارة قطع الغیار و لوازم السیّارات
       4531 تجارة بالجملة لقطع الغیار و لوازم السیّارات

       4532 یط لقطع الغیار و لوازم السیّارات تجارة بالتقس

    454    تجارة وإصالح الدراجات الناریة 
       4541 تجارة الدراجات الناریة

       4542 إصالح الدراجات الناریة

 46       تجارة الجملة باستثناء السیّارات والدراجات الناریة 

    461    وسطاء في تجارة الجملة

لمواد األولیة الفالحیة والحیوانات الحیّة و المواد األولیة للنسیج  و وسطاء في تجارة ا
       4611 المواد النصف جاھزة

       4612 وسطاء تجارة المحروقات والمعادن وخامات المعادن والمواد الكیماو یة

       4613 وسطاء في تجارة الخشب و مواد البناء

       4614 یة والسفن والطائراتوسطاء في تجارة اآلالت والتجھیزات الصناع

       4615 وسطاء في تجارة األثاث واألدوات المنزلیة والمواد الحدیدیة و المعدنیة

       4616 وسطاء في تجارة النسیج والمالبس والفرو واألحذیة ومنتجات الجلد

       4617 وسطاء في تجارة المواد الغذائیة والمشروبات والتبغ

       4618 ارة منتجات أخرى معینةوسطاء مختصون في تج

       4619 وسطاء في تجارة مواد متنوعة

    462    تجارة المواد الفالحیة األولیة و الحیوانات الحیة بالجملة
       4621 تجارة بالجملة للحبوب  والبذور والعلف الحیواني 

       4622 تجارة التبغ الخام بالجملة

       4623 ةتجارة الزھور والنباتات بالجمل

       4624 تجارة الحیوانات الحیّة بالجملة

       4625 تجارة الجلد والجلود بالجملة

    463    تجارة المواد الغذائیة والمشروبات والتبغ بالجملة
       4631 تجارة الفواكھ والخضر بالجملة

       4632 تجارة اللحوم ومشتقاتھا بالجملة

       4633 یض والزیوت والدّھنیات الصالحة لإلستھالك بالجملةتجارة األلبان ومشتقاتھا والب

       4634 تجارة المشروبات بالجملة

       4635 تجارة منتجات التبغ بالجملة

       4636 تجارة السكر والشكالطة والحلویات والبن والشاي والكاكاو والتوابل بالجملة

       4637 تجارة األسماك والقشریات والرخویات بالجملة

       4638 تجارة مواد غذائیة أخرى بالجملة

       4639 تجارة غیر متخصصة للمواد الغذائیة  بالجملة
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 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
    464    تجارة لوازم منزلیة بالجملة

       4641 تجارة النسیج بالجملة

       4642 تجارة المالبس واألحذیة بالجملة

       4643 تجارة األجھزة الكھربائیة المنزلیة 

       4644 تجارة االواني المنزلیة واألواني الزجاجیة ومنتجات التنظیف بالجملة

       4645 تجارة العطور ومواد التجمیل بالجملة

       4646 تجارة المنتجات الصیدالنیة بالجملة

       4647 ملةتجارة األثاث والزرابي ومعدات االضاءة بالج

       4648 تجارة الساعات والمجوھرات بالجملة

       4649 تجارة لوازم منزلیة أخرى بالجملة

    465    تجارة بالجملة لتجھیزات االعالم واالتصال 
       4651 تجارة الحواسب والتجھیزات المعلوماتیة الملحقة والبرمجیات بالجملة

       4652 ونیة والخاصة باالتصاالت بالجملةتجارة المكونات والتجھیزات االلكتر

    466    تجارة بالجملة لتجھیزات صناعیة أخرى 
       4661 تجارة المعدات الفالحیة بالجملة

       4662 تجارة األدوات اآللیة بالجملة

       4663 تجارة آالت خاصة بالبناء والھندسة المدنیة وآالت استخراجیة بالجملة

       4664 ة بصناعة النسیج والمالبس بالجملةتجارة آالت خاص

       4665 تجارة أثاث المكتب بالجملة

       4666 تجارة آالت وتجھیزات المكتب األخرى بالجملة

       4669 تجارة آالت وتجھیزات أخرى بالجملة

    467    أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة
       4671 الجملةتجارة المحروقات والمنتجات ذات الصلة ب

       4672 تجارة المعادن وخامات المعادن بالجملة

       4673 تجارة الخشب ومشتقاتھ بالجملة

       4674 تجارة مواد البناء واألجھزة الصحیّة بالجملة

       4675 تجارة الخردوات ولوازم السباكة والتدفئة بالجملة

       4676 تجارة المواد الكیماو یة بالجملة

       4677 جارة الجملة لمواد أخرى وسیطیة  ت

       4678 تجارة الفضالت والنفایات بالجملة

    469    تجارة بالجملة غیر متخصصة  
       4690 تجارة غیر متخصصة  بالجملة

 47       تجارة التقسیط باستثناء السیارات والدراجات الناریة
ة     471    تجارة التقسیط في المتاجر غیر المتخصصّ

       4711 تجارة المواد الغذائیة 

       4712 )م400م و 120مساحتھا بین (األسواق المركزیة الصغیرة 

       4713 )م2500م و 400مساحتھا بین (األسواق المركزیةالمتوسطة

       4714 )م2500مساحتھا تفوق  (األسواق المركزیة الكبیرة 

       4715 ة تكون المواد الغذائیة سائدة فیھاتجارة أخرى بالتقسیط في متاجر غیر متخصص

       4716 تجارة أخرى بالتقسیط في المتاجر لمنتجات الصناعة التقلیدیة 

       4719 تجارة أخرى بالتقسیط في متاجر غیر متخصصة تكون المواد الغدائیة غیر سائدة فیھا
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 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
    472    ارة المواد الغذائیة بالتقسیط في متاجر متخصصةتج

       4721 تجارة الفواكھ والخضر بالتقسیط في متاجر متخصصة
       4722 تجارة اللحوم ومشتقات اللحوم بالتقسیط في متاجر متخصصة

       4723 تجارة األسماك و القشریات والرخویات بالتقسیط في متاجر متخصصة
       4724 الحلویات بالتقسیط في متاجر متخصصةتجارة الخبز و

       4725 تجارة المشروبات بالتقسیط في متاجر متخصصة
       4726 تجارة التبغ ومشتقاتھ بالتقسیط في متاجر متخصصة

       4729 تجارة مواد غذائیة أخرى بالتقسیط في متاجر متخصصة

    473    تجارة الوقود بالتقسیط في محالت متخصصة
       4730 تجارة الوقود بالتقسیط في محالت متخصصة

    474    تجارة تجھیزات اإلعالم واالتصال بالتقسیط في متاجر متخصصة
       4741 تجارة الحواسیب والوحدات الملحقة  والبرمجیات  بالتقسیط في متاجر متخصصة

       4742 تجارة أجھزة اإلتصاالت في متاجر متخصصة

       4743 لسمعیة البصریة بالتقسیط في متاجر متخصصةتجارة األجھزة ا

    475    تجارة بالتقسیط لتجھیزات منزلیة أخرى في متاجر متخصصة
       4751 تجارة المنسوجات بالتقسیط في متاجر متخصصة

       4752 تجارة الخردوات والصباغة و الزجاج بالتقسیط في متاجر متخصصة

       4753 طیة الجدران واألرض بالتقسیط في متاجر متخصصةتجارة الزرابي والموكیت وأغ
       4754 تجارة األجھزة الكھربائیة المنزلیة بالتقسیط في متاجر متخصصة

تجارة األثاث ومعدات اإلضاءة وتجھیزات منزلیة أخرى بالتقسیط في متاجر 
       4759 متخصصة

    476    متخصصة تجارة السلع الثقافیة والترفیھیة بالتقسیط في متاجر
       4761 تجارة الكتب بالتقسیط في متاجر متخصصة

       4762 تجارة الصحف ومنتجات من الورق بالتقسیط في متاجر متخصصة
       4763 تجارة تسجیالت الموسیقى والفیدیو بالتقسیط في متاجر متخصصة

       4764 تجارة معدات ریاضیة بالتقسیط في متاجر متخصصة
       4765 أللعاب واللعب بالتقسیط في متاجر متخصصةتجارة ا

    477    تجارة أخرى بالتقسیط في متاجر متخصصة 
       4771 تجارة المالبس بالتقسیط في متاجر متخصصة 

       4772 تجارة األحذیة ومنتجات من الجلد بالتقسیط في متاجر متخصصة 
       4773 خصصةتجارة المواد الصیدالنیة بالتقسیط في متاجر مت

       4774 تجارة األدوات الطبیة وأدوات تقویم األعضاء بالتقسیط في متاجر متخصصة
       4775 تجارة العطور ومواد التجمیل بالتقسیط في متاجر متخصصة

       4776 تجارة البصریات وآالت التصویر  بالتقسیط في متاجر متخصصة
       4777 متاجر متخصصةتجارة الساعات والمجوھرات بالتقسیط في 

       4778 تجارة أخرى بالتقسیط  للسلع الجدیدة في متاجر متخصصة  
       4779 تجارة السلع المستعملة  بالتقسیط في المتاجر

    478    تجارة التقسیط  في األكشاك واألسواق
       4781 تجارة المنتجات الغذائیة بالتقسیط في األكشاك واألسواق

       4782 سوجات والمالبس واألحذیة في األكشاك واألسواقتجارة المن
       4789 تجارة أخرى بالتقسیط في األكشاك واألسواق

    479    تجارة التقسیط خارج المتاجر و األكشاك و األسواق
       4791 البیع عن طریق المراسلة 

       4792 البیع عن طریق األنترنیت 
       4799 متاجر و األكشاك واألسواقتجارة أخرى بالتقسیط خارج ال
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النقل والتخزین :ح قطاع  
 

 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
ي والنقل عبراألنابیب ّ  49       النقل البر

    491    نقل المسافرین بین المدن عبر السكك الحدیدیة
       4910 نقل المسافرین بین المدن عبر السكك الحدیدیة

    492    نقل البضائع عبر السكك الحدیدیة 
       4920 نقل البضائع عبر السكك الحدیدیة 

    493    أصناف أخرى من النقل البري للمسافرین
       4931 نقل المسافرین في الحواضر و الضواحي 
       4932 نقل المسافرین على متن سیارات األ جرة

       4939 رین غیر المصنفة في موضع آخرأصناف أخرى من النقل البري للمساف

    494    نقل البضائع عبر الطرق و خدمات الترحیل
       4941 نقل البضائع عبر الطرق

       4942 خدمات الترحیل 

    495    النقل عبر األنابیب
       4950 النقل عبر األنابیب

 50       النقل عبر المیاه
    501    النقل البحري والساحلي للمسافرین
       5010 النقل البحري والساحلي للمسافرین
    502    النقل البحري والساحلي للبضائع
       5020 النقل البحري والساحلي للبضائع

    503    النقل عبر األنھار للمسافرین
       5030 النقل عبر األنھار للمسافرین

    504    النقل عبر األنھار للبضائع
       5040 ر للبضائعالنقل عبر األنھا

 51       النقل الجوي
    511    النقل الجوي للمسافرین
       5110 النقل الجوي للمسافرین

    512    النقل الجوي للبضائع والنقل الفضائي
       5121 النقل الجوي للبضائع

       5122 النقل الفضائي

 52       التخزین والخدمات الملحقة بالنقل 
    521    التخزین 

       5211 التخزین المبرد 
       5212 التخزین  غیر المبرد

    522    خدمات ملحقة بالنقل 
       5221 خدمات ملحقة بالنقل البري

       5222 خدمات ملحقة بالنقل عبر المیاه
       5223 خدمات ملحقة بالنقل الجوي

       5224 مناولة البضائع
       5229 خدمات أخرى ملحقة بالنقل

 53       أنشطة خدمات البرید 
    531    األنشطة البریدیة في إطار التزام الخدمة الشاملة
       5310 األنشطة البریدیة في إطار التزام الخدمة الشاملة

    532    أنشطة البرید والمراسلة األخرى
       5320 أنشطة البرید والمراسلة األخرى
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اإلیواء والمطاعم :ط قطاع  
 

 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010ـنــــــــا ويـــــن عـــ

 

 55       اإلیواء 
    551    الفنادق وأصناف االیواء المماثلة
       5510 الفنادق وأصناف اإلیواء المماثلة

    552    اإلیواء السیاحي واإلیواء لمدة قصیرة
       5520 اإلیواء السیاحي واإلیواء لمدة قصیرة

    553    و فضاءات للقوافل أو عربات الترفیھفضاءات للمخیمات  
       5530 فضاءات للمخیمات و فضاءات للقوافل أو عربات الترفیھ 

    559    أصناف أخرى لإلیواء
       5590 أصناف أخرى لإلیواء

 56       المطاعم
    561    المطاعم وخدمات الطعام المتنقلة
       5610 المطاعم وخدمات الطعام المتنقلة

    562    ممونو الحفالت وخدمات المطاعم األخرى
       5621 خدمات مموني الحفالت 

       5629 خدمات المطاعم األخرى

    563    خدمات  تقدیم المشروبات
       5631 المقاھي

       5632 خدمات  تقدیم المشروبات الكحولیة
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واالتصالاإلعالم  :ي قطاع  
 

 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 58       النشر  
    581    نشر الكتب والدوریات وأنشطة النشر األخرى 

       5811 نشر الكتب
       5812 الدالئل والقوائم البریدیة نشر

       5813 نشر الجرائد
       5814 نشر المجالت والدوریات

       5819 أنشطة نشر أخرى

    582    نشر البرامجیات 
       5821 نشر األلعاب االلكترونیة 
       5829 نشر البرامجیات األخرى 

 59       إنتاج األفالم والفیدیو وبرامج التلفزیون ونشر التسجیالت الصوتیة والموسیقیة 
    591    األنشطة السینمائیة وأنشطة الفیدیو وبرامج التلفزیون

       5911 ة والفیدیوإنتاج األفالم السینمائیة والبرامج التلفزیونی 
       5912 مرحلة ما بعد إنتاج األفالم السینمائیة والبرامج التلفزیونیة والفیدیو 
       5913 توزیع األفالم السینمائیة والبرامج التلفزیونیة والفیدیو 

       5914 عرض األفالم السینمائیة

    592    إصدار التسجیالت الصوتیة والموسیقیة
       5920 ت الصوتیة والموسیقیةإصدار التسجیال

 60       أنشطة البرمجة و البث  
    601    نشر وبث البرامج اإلذاعیة
       6010 نشر وبث البرامج اإلذاعیة

    602    البرمجة و البث التلفزي
       6020 البرمجة و البث التلفزي

 61       اإلتصاالت 
    611    اإلتصاالت السلكیة

       6110 لكیةاإلتصاالت الس
    612    اإلتصاالت الالسلكیة
       6120 اإلتصاالت الالسلكیة

    613    اإلتصاالت عبر األقمار الصناعیة
       6130 اإلتصاالت عبر األقمار الصناعیة

    619    أنشطة اإلتصاالت األخرى
       6190 أنشطة اإلتصاالت األخرى

 62       معلوماتیة أخرىالبرمجیات والخبرة االستشاریة وأنشطة 
    620    البرمجیات والخبرة االستشاریة وأنشطة معلوماتیة أخرى

       6201 إنجاز البرامج المعلوماتیة
       6202 الخبرة اإلستشاریة في األنظمة المعلوماتیة

       6203 تسییر الشبكات واألنظمة المعلوماتیة
       6209 أنشطة معلوماتیة أخرى

 63       لوماتخدمات المع
    631    معالجة المعطیات واإلستضافة واألنشطة المتصلة بھا وبوابات اإلنترنت

       6311 معالجة المعطیات واإلستضافة واألنشطة المتصلة بھا
       6312 بوابات اإلنترنت

    639    خدمات المعلومات األخرى
       6391 أنشطة وكاالت االنباء

       6399 األخرى  غیر المصنفة في موضع آخر أنشطة خدمات المعلومات
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األنشطة المالیة وأنشطة التأمین :ك قطاع  
 

 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 64       أنشطة الخدمات المالیة باستثناء التأمین وصنادیق التقاعد

    641    الوساطة النقدیة
       6411 أنشطة البنك المركزي

       6419 وساطة نقدیة أخرى

    642    أنشطة الشركات القابضة
       6420 أنشطة الشركات القابضة

    643    صنادیق اإلیداع والوحدات المالیة المماثلة
       6430 صنادیق اإلیداع والوحدات المالیة المماثلة

    649    أنشطة الخدمات المالیة األخرى باستثناء التأمین و صنادیق التقاعد
       6491 القرض اإلیجاري

       6492 قروض أخرى

أنشطة الخدمات المالیة األخرى باستثناء التأمین و صنادیق التقاعد غیر المصنفة في 
       6499 موضع آخر

 65       التأمین
    651    التأمین

       6511 التأمین على الحیاة 

       6512 تأمینات أخرى

    652    إعادة التأمین
       6520 إعادة التأمین

    653    صنادیق التقاعد
       6530 صنادیق التقاعد

 66       أنشطة مساعدة للخدمات المالیة وخدمات التأمین

    661    أنشطة مساعدة للخدمات المالیة باستثناء التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة
       6611 إدارة األسواق المالیة

       6612 تندات المالیة وعقود السلعالسمسرة في المس

       6619 أنشطة أخرى مساعدة للخدمات المالیة باستثناء التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة

    662    أنشطة مساعدة للتأمین ولصنادیق المعاشات التقاعدیة
       6621 تقییم المخاطر واألضرار

       6622 أنشطة وكالء وسماسرة التأمین

       6629 طة أخرى  مساعدة للتأمین ولصنادیق المعاشات التقاعدیةأنش

    663    إدارة الصنادیق 
       6630 إدارة الصنادیق 
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األنشطة العقاریة :ل قطاع  

 

 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 68       األنشطة العقاریة 

    681    أنشطة تجار األمالك العقاریة 
       6810 أنشطة تجار األمالك العقاریة 

    682    إیجار واستغالل أمالك عقاریة خاصة أو مؤجرة
       6821 إیجار واستغالل أمالك عقاریة خاصة أو مؤجرة للسكن

       6822 إیجار واستغالل األراضي

       6829 إیجار واستغالل أمالك عقاریة خاصة أو مؤجرة أخرى

    683    ساب الغیرأنشطة عقاریة لح
       6831 الوكاالت العقاریة

       6832 إدارة األمالك العقاریة
 
 

األنشطة العلمیة والتقنیة المتخصصة :م قطاع  
 

 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 69       األنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة 

    691    األنشطة القانونیة
       6910 القانونیةاألنشطة 

    692    أنشطة المحاسبة 
       6920 أنشطة المحاسبة 

 70       أنشطة المقرات اإلجتماعیة واإلستشارة في التدبیر
    701    أنشطة المقرات االجتماعیة
       7010 أنشطة المقرات االجتماعیة

    702    اإلستشارة في التدبیر
       7021 إلتصالاإلستشارة في العالقات العامة وا

       7022 اإلستشارة في األعمال وإستشارات أخرى في التدبیر

 71       األنشطة المعماریة والھندسیة وأنشطة المراقبة والتحالیل التقنیة

    711    األنشطة المعماریة والھندسیة
       7111 أنشطة الھندسة المعماریة 

       7112 األنشطة الھندسیة

    712    ة والتحالیل التقنیةأنشطة المراقب
       7120 أنشطة المراقبة والتحالیل التقنیة

 72       البحث العلمي التنموي 
    721    البحث العلمي في میداني علوم الفیزیاء و العلوم الطبیعیة

       7211 البحث العلمي في میدان التكنولوجیا الحیویة

       7219 العلوم الطبیعیة األخرىالبحث العلمي في میداني علوم الفیزیاء و

    722    البحث العلمي في میدان العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة
       7220 البحث العلمي في میدان العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة
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 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 73       اإلشھار ودراسات السوق

    731    اإلشھار
       7311 أنشطة وكاالت اإلشھار

       7312 وكاالت الدعایة االعالمیة

    732    دراسات السوق واستطالعات الرأي 
       7320 دراسات السوق واستطالعات الرأي 

 74       أنشطة متخصصة أخرى علمیة وتقنیة
    741    أنشطة متخصصة في التصمیم
       7410 أنشطة متخصصة في التصمیم

    742    شطة التصویر الفوتوغرافيأن
       7420 أنشطة التصویر الفوتوغرافي

    743    الترجمة والتفسیر
       7430 الترجمة والتفسیر

    749    أنشطة متخصصة أخرى علمیة وتقنیة غیر المصنفة في موضع آخر
       7490 أنشطة متخصصة أخرى علمیة وتقنیة غیر المصنفة في موضع آخر

 75       طة البیطریةاألنش
    750    األنشطة البیطریة
       7500 األنشطة البیطریة

 
أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم :ن قطاع  

 

 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 77       أنشطة التأجیر واالستئجار  

    771    تأجیر واستئجار عربات النقل
       7711 ر السیارات وعربات النقل الخفیفة تأجیر واستئجا

       7712 تأجیر واستئجار الشاحنات 

    772    تأجیر واستئجار اللوازم الشخصیة و اللوازم المنزلیة
       7721 تأجیر واستئجار لوازم الریاضة والترفیھ

       7722 تأجیر شرائط وأقراص الفیدیو

       7729 نزلیة األخرىكراء اللوازم الشخصیة و اللوازم الم

    773    تأجیر واستئجار معدات وآالت أخرى 
       7731 تأجیر واستئجار اآلالت و المعدات الفالحیة 

       7732 تأجیر واستئجار اآلالت والمعدات المخصصة للبناء 

       7733 تأجیر واستئجار آالت المكتب والمعدات اإلعالمیة

       7734 عبر المیاه تأجیر واستئجار وسائل النقل

       7735 تأجیر واستئجار وسائل النقل الجوّي

       7739 تأجیر واستئجار آالت و معدات أخرى غیر المصنفة في موضع آخر

أنشطة تأجیر حقوق الملكیة الفكریة وحقوق مماثلة باستثناء األعمال الخاضعة 
 لحقوق النشر

   774    

ة وحقوق مماثلة باستثناء األعمال الخاضعة لحقوق أنشطة تأجیر حقوق الملكیة الفكری
       7740 النشر
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 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 78       أنشطة مرتبطة  بالتشغیل

    781    أنشطة وكاالت توفیر الید العاملة
       7810 أنشطة وكاالت توفیر الید العاملة

    782    العاملة المؤقتةأنشطة وكاالت توفیر الید 
       7820 أنشطة وكاالت توفیر الید العاملة المؤقتة

    783    أنشطة أخرى لتوفیر الموارد البشریة
       7830 أنشطة أخرى لتوفیر الموارد البشریة

أنشطة وكاالت األسفار ومنظمي الرحالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة 
 79       المرتبطة بھا

    791    وكاالت األسفار ومنظمي الرحالت السیاحیةأنشطة 
       7911 أنشطة وكاالت األسفار

       7912 أنشطة  منظمي الرحالت السیاحیة 

    799    خدمات أخرى للحجز واألنشطة المرتبطة بھا 
       7990 خدمات أخرى للحجز واألنشطة المرتبطة بھا 

 80       األمن والتحقیق
    801    خاصأنشطة األمن ال

       8010 أنشطة األمن الخاص

    802    األنشطة المرتبطة بأنظمة األمن
       8020 األنشطة المرتبطة بأنظمة األمن

    803    أنشطة التحقیق
       8030 أنشطة التحقیق 

 81       الخدمات الخاصة بالمباني وتھیئة المنظر العام
    811    انيأنشطة  الدعم المشتركة المرتبطة بالمب

       8110 أنشطة  الدعم المشتركة المرتبطة بالمباني

    812    أنشطة التنظیف
       8121 التنظیف الجاري أو العادي للمباني

       8122 أنشطة تنظیف أخرى للمباني وتنظیف المباني الصناعیة

       8129 أنشطة تنظیف أخرى

    813    خدمات تھیئة المنظر العام
       8130 ھیئة المنظر العامخدمات ت

 82       أنشطة إداریة وأنشطة الدعم األخرى المقدمة للمقاوالت

    821    أنشطة إداریة
       8211 خدمات اداریة مشتركة خاصة بالمكاتب

       8219 نسخ واعداد الوثائق وأنشطة أخرى مختصة في دعم المكاتب

    822    أنشطة مراكز االتصاالت
       8220 ز االتصاالتأنشطة مراك

    823    تنظیم المعارض المھنیة والمؤتمرات
       8230 تنظیم المعارض المھنیة والمؤتمرات

    829    خدمات الدعم المقدمة للمقاوالت غیر المصنفة في موضع آخر
       8291 خدمات وكاالت استخالص الفواتیر ومؤسسات المعلومات المالیة حول الزبناء

       8292 ضیب السلع أنشطة تو

       8299 خدمات دعم أخرى مقدمة للمقاوالت غیر المصنفة في موضع آخر
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اإلدارة العمومیة :س قطاع  
 

 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 84       اإلدارة العمومیة والدفاع والضمان االجتماعي االجباري

    841    جتماعیةاإلدارة العامة واإلقتصادیة واإل
       8411 اإلدارة العامة

اإلدارة العمومیة المشرفة على الصحة والتكوین والثقافة والمصالح اإلجتماعیة 
       8412 باستثناء الضمان االجتماعي

       8413 اإلدارة العمومیة المشرفة على األنشطة اإلقتصادیة

    842    المصالح ذات اإلمتیاز العمومي
       8421 لخارجیةالشؤون ا

       8422 الدفاع

       8423 العدل

       8424 األمن الوطني

       8425 الوقایة المدنیة

    843    الضمان اإلجتماعي اإلجباري
       8430 الضمان اإلجتماعي اإلجباري

 
التعلیم :ع قطاع  

 

 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 85       التعلیم 

    851    التعلیم ما قبل اإلبتدائي 
       8511 التعلیم القرآني

       8512 التعلیم ما قبل اإلبتدائي 

    852    التعلیم اإلبتدائي 
       8520 التعلیم اإلبتدائي 

    853    التعلیم الثانوي 
       8531 التعلیم الثانوي اإلعدادي العام

       8532 التعلیم الثانوي التأھیلي العام

       8533 التعلیم الثانوي التأھیلي التقني  أو المھني

    CPGE et BTS(    854(التعلیم العالي وما بعد الباكلوریا غیر العالي
       8541 التعلیم ما بعد الباكلوریا غیر العالي

       8542 التعلیم العالي

    855    أنواع أخرى من التعلیم
       8551 يالتعلیم الریاضي والترفیھ

       8552 التعلیم الثقافي

       8553 تعلیم السیاقة

       8559 أنواع أخرى من التعلیم غیر المصنفة في موضع آخر

    856    أنشطة الدعم في مجال التعلیم
       8560 أنشطة الدعم في مجال التعلیم
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الصحة البشریة والعمل االجتماعي :ف قطاع  
 

 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010ــــن عــــنــــــــا ويـ
 86       أنشطة لضمان صحة اإلنسان

    861    األنشطة اإلستشفائیة
       8610 األنشطة اإلستشفائیة

    862    أنشطة األطباء وأطباء األسنان
       8621 أنشطة أطباء الطب العام 

       8622 أنشطة االطباء المختصین

       8623 ممارسة طب األسنان

    869    أنشطة أخرى لضمان صحة اإلنسان
       8691 أنشطة مختبرات التحالیل الطبیة 

       8692 سیارات اإلسعاف 

       8693 أنشطة مراكز جمع األعضاء و بنك الدم

       8694 أنشطة العالج خارج إطار منظم

       8699 أنشطة  أخرى متصلة بصحة اإلنسان غیر المصنفة في موضع آخر

 87       یواء الطبي واإلیواء اإلجتماعياإل
    871    اإلیواء الطبي
       8710 اإلیواء الطبي

    872    االیواء اإلجتماعي لذوي االعاقة الذھنیة وذوي األمراض العقلیة والمدمنین
       8720 االیواء اإلجتماعي لذوي االعاقة الذھنیة وذوي األمراض العقلیة والمدمنین

    873    تماعي للمسننین وذوي اإلحتیاجات الخاصةاالیواء اإلج
       8730 االیواء اإلجتماعي للمسننین وذوي اإلحتیاجات الخاصة

    879    أنشطة اإلیواء اإلجتماعي األخرى
       8790 أنشطة اإلیواء اإلجتماعي األخرى

 88       أنشطة العمل اإلجتماعي بدون إیواء
    881    إیواء للمسنین وذوي اإلحتیاجات الخاصةأنشطة العمل اإلجتماعي بدون 

       8810 أنشطة العمل اإلجتماعي بدون إیواء للمسنین وذوي اإلحتیاجات الخاصة

    889    أنشطة العمل اإلجتماعي األخرى بدون إیواء
       8891 أنشطة العمل اإلجتماعي بدون إیواء الخاصة باألطفال الصغار

       8899 األخرى بدون إیواء غیر المصنفة في موضع آخر أنشطة العمل اإلجتماعي
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الفنون والترفیھ وأنشطة العروض :ص قطاع  
 

 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 90       أنشطة اإلبداع الفني وأنشطة العروض 
    900    أنشطة اإلبداع الفني وأنشطة العروض 

       9001 فنون العروض الحیة

       9002 أنشطة الدعم للعروض الحیة

       9003 أنشطة االبداع الفني 

       9004 تسییر قاعات العروض و المعاھد الموسیقیة

 91       أنشطة المكتبات و دور المحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
    910    رىأنشطة المكتبات و دور المحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخ

       9101 تسییر المكتبات و دور المحفوظات و المراكز الثقافیة

       9102 تسییر المتاحف 

       9103 تسییر المواقع األثریة والمعالم التاریخیة والمواقع السیاحیة المماثلة

       9104 تسییر الحدائق النباتیة والحیوانیة والمحمیات الطبیعیة

 92       الرھانتنظیم ألعاب الحظ و
    920    تنظیم ألعاب الحظ و الرھان
       9200 تنظیم ألعاب الحظ و الرھان

 93       األنشطة الریاضیة والترفیھیة 
    931    األنشطة المرتبطة بالریاضة

       9311 تسییر المنشآت الریاضیة

       9312 أنشطة النوادي الریاضیة 

       9313 أنشطة مراكزالتربیة البدنیة

       9319 أنشطة ریاضیة أخرى

    932    أنشطة ترفیھیة
       9321 أنشطة منتزھات المالھي والمنتزھات المتخصصة 

       9329 أنشطة ترفیھیة أخرى غیر المصنفة في موضع آخر
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أنشطة الخدمات األخرى :ق قطاع  
 

 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 94       منظمات الجمعویة أنشطة ال

    941    أنشطة المنظمات اإلقتصادیة ومنظمات أرباب العمل والمنظمات المھنیة
       9411 أنشطة منظمات أرباب العمل والقنصلیات

       9412 أنشطة المنظمات المھنیة

    942    أنشطة نقابات األجراء
       9420 أنشطة نقابات األجراء

    949    ة أخرى أنشطة منظمات جمعوی
       9491 أنشطة المنظمات الدینیة

       9492 أنشطة المنظمات السیاسیة

       9499 أنشطة منظمات جمعویة أخرى غیر المصنفة في موضع آخر

 95       إصالح الحاسوب و األدوات الشخصیة والمنزلیة
    951    إصالح الحاسوب وأجھزة االتصال

       9511 ملحقةإصالح الحاسوب والمعدات ال

       9512 إصالح معدات اإلتصال

    952    إصالح األدوات الشخصیة و المنزلیة
       9521 إصالح المعدات االلكترونیة االستھالكیة

       9522 إصالح األجھزة الكھربائیة المنزلیة ومعدات المنزل والحدیقة

       9523 إصالح األحذیة والمصنوعات الجلدیة

       9524 اث والتجھیزات المنزلیةإصالح األث

       9525 إصالح الساعات والمجوھرات

       9529 إصالح األدوات الشخصیة واألدوات المنزلیة غیر المصنفة في موضع آخر

 96       خدمات شخصیة أخرى

    960    خدمات شخصیة أخرى
       9601 المغاسل والمصابغ

       9602 الحالقة والتجمیل

       9603 ئزیةخدمات جنا

       9604 العالج بحمامات المیاه المعدنیة و میاه البحر

       9605 الحمامات و العنایة بالجسم

       9609 خدمات شخصیة أخرى غیر مصنفة في موضع آخر
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أنشطة األسر المشغلة ألفراد الخدمة المنزلیة وأنشطة إنتاج السلع و الخدمات الغیر ممیزة  :ر قطاع
الذاتي لالستھالكتجھا األسر والتي تن  

 

 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 97       أنشطة األسر المشغلة ألفراد الخدمة المنزلیة
    970    أنشطة األسر المشغلة ألفراد الخدمة المنزلیة
       9700 أنشطة األسر المشغلة ألفراد الخدمة المنزلیة

 98       و الخدمات الغیر ممیزة والتي تنتجھا األسر لإلستھالك الذاتي أنشطة إنتاج السلع 

    981    أنشطة إنتاج السلع الغیر ممیزة والتي تنتجھا األسر لالستعمال الخاص 
       9810 أنشطة إنتاج السلع الغیر ممیزة والتي تنتجھا األسر لإلستعمال الخاص 

    982    تنتجھا األسر لإلستعمال الخاص أنشطة إنتاج الخدمات الغیر ممیزة والتي 
       9820 أنشطة إنتاج الخدمات الغیر ممیزة والتي تنتجھا األسر لإلستعمال الخاص 

 
أنشطة المنظمات والھیئات األجنبیة :ش قطاع  

 

 فـرع شعبة نشاط  NMA_2010عــــنــــــــا ويـــــن 
 99       أنشطة المنظمات والھیئات األجنبیة

    990    شطة المنظمات والھیئات األجنبیةأن
       9900 أنشطة المنظمات والھیئات األجنبیة
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باملوافقة على التصنيف املغريب ) 2012اكتوبر  30( 1433من ذي احلجة  14صادر يف   2.12.481 مرسوم رقم
  .لألنشطة االقتصادية

 ------------------------  
  رئيس احلكومة،

  
واملتعلق ) 1968 اغسطس 5( 1388مجادى األوىل  10املعترب مبثابة قانون بتاريخ  370.67امللكي رقم  بناء على املرسوم

  بالدراسات اإلحصائية؛
  

كمعيار ) CITI rev 4(نشطة االقتصادية الدويل املوحد جلميع األ الصناعي و نظرا العتماد النسخة الرابعة للتصنيف
، خالل دورا السابعة و الثالثني املنعقدة يف مارس  املتحدة التابعة لألمم اإلحصائية نةنشطة االقتصادية من لدن اللجلتصنيف األ

  ؛2006
  

  ؛)2012سبتمرب  20( 1433ذي القعدة  3و بعد املداولة يف جملس احلكومة املنعقد يف 
  

ملندوبية السامية واملتعلق مبهام ا) 2003رب جند 26( 1424ذي القعدة  2بتاريخ  2.03.946بناء على املرسوم رقم 
  للتخطيط؛

  
  : رسم ما يلي

  
  األوىلاملادة 

  
  .املرفق هلذا املرسوم )NMA 2010(يوافق على التصنيف املغريب لألنشطة االقتصادية  
  

  املادة الثانية
  

  .جيب أن توضع مجيع التصنيفات واإلحصائيات الرمسية املتعلقة بالنشاط االقتصادي طبقا هلذا التصنيف
  

  لثةالثااملادة 
  

املوافق مبوجبه على التصنيف املغريب ) 1999يناير  5( 1419من رمضان  17الصادر يف  2.97.876ينسخ املرسوم رقم 
  .لألنشطة االقتصادية

  
  املادة الرابعة

  
  .إىل املندوب السامي للتخطيط ،الذي ينشر يف اجلريدة الرمسية ،يسند تنفيذ هذا املرسوم

  
  
  ).2012كتوبر أ 30( 1433ذي احلجة من  14 وحرر بالرباط يف        
  

  
  .عبد اإلله ابن كريان: مضاء اإل

  
 

 


