
مجموعة الصناعةالقطاع الفرعيالقطاعالصناعة
إمكانية استمرار 
مالحظاتالتشغيل الفعلي

نعمزراعة البذور الزيتية والحبوب
نعمزراعة الخضر والبطيخيات
نعمزراعة أشجار الفواكه والجوز

نعمانتاج الصوبات الزجاجية والمشاتل وزراعة األزھار
نعمزراعة المحاصيل األخرى
نعمتربية ورعي المواشي
نعمتربية الخنازير

نعمإنتاج الدواجن والبيض
نعمتربية األغنام والماعز

نعمتربية األحياء المائية والحيوانات البحرية
نعمالمنتجات الحيوانية األخرى
نعمعمليات قطع األشجار الخشبية

نعممشاتل الغابات والتجمعات المحلية لمنتجات الغابات
نعمقطع األشجار
نعمصيد األسماك

نعمالقنص والصيد البري
نعمأنشطة دعم إنتاج المحاصيل
نعمأنشطة دعم اإلنتاج الحيواني
نعمأنشطة دعم زراعة الغابات

نعم
نعماستخراج الفحم

(تعدين ركاز المعادن) نعماستخراج المعادن الخام
نعمالمناجم والمحاجر المعدنية الالفلزية

نعم
ح بھاالتشييد المباني السكنية باستثناء إصالحات الطوارئ المصرَّ

باستثناء إصالحات الطوارئ وتشييد مرافق خدمات الإنشاءات المباني غير السكنية
ح بھاالإنشاءات األنظمة الفرعية للمرافق باستثناء إصالحات الطوارئ المصرَّ

التقسيم األراضي
ح بھاالإنشاءات الطرق السريعة والشوارع والجسور باستثناء إصالحات الطوارئ المصرَّ

ح بھاالإنشاءات الھندسة المدنية والمشروعات الكبيرة األخرى باستثناء إصالحات الطوارئ المصرَّ
ح بھاالمقاولو اإلنشاءات واألبنية والمباني الخارجية باستثناء إصالحات الطوارئ المصرَّ

ح بھاالمقاولو معدات البناء باستثناء إصالحات الطوارئ المصرَّ
ح بھاالمقاولو تشطيب المباني باستثناء إصالحات الطوارئ المصرَّ

ح بھاالمقاولو األشغال الحرفية المتخصصة األخرى باستثناء إصالحات الطوارئ المصرَّ
نعمتصنيع األغذية الحيوانية

نعمطحن الحبوب والبذور الزيتية
نعمصناعة السكر ومنتجات الحلويات

نعمحفظ الفواكه والخضروات وتصنيع المواد الغذائية المتخصصة
نعمتصنيع منتجات األلبان

نعمذبح الحيوانات وتصنيع لحومھا
نعمتجھيز منتجات المأكوالت البحرية وتغليفھا

نعمتصنيع المخبوزات والفطائر
نعمتصنيع المواد الغذائية األخرى

نعمتصنيع المشروبات
التصنيع منتجات التبغ

المصانع األلياف والغزل والخيوط
المصانع األقمشة

المصانع إنھاء تصنيع األنسجة واألقمشة وطالء األقمشة
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إنتاج المحاصيل

االنتاج الحيواني

زراعة الغابات وقطع األشجار

صيد األسماك والقنص والصيد البري

أنشطة دعم الزراعة والغابات

ج 
را
تخ
اس

ن 
عاد
الم

ط 
لنف
 وا
ار
حج
األ
و

از
الغ
و

استخراج النفط والغاز

انيدعتل

أنشطة دعم قطاع التعدين

اء
لبن
 وا
ييد
تش
ال

ناء
الب
 و
ييد
تش
ال

تشييد المباني

إنشاءات الھندسة المدنية والمشروعات الكبيرة

مقاولو األشغال الحرفية المتخصصة

الصناعات الغذائية

تصنيع المشروبات ومنتجات التبغ

مصانع النسيج



المصانع المنسوجات والمفروشات
المصانع المنسوجات األخرى
المصانع المالبس التريكو

التصنيع المالبس وقصھا وحياكتھا
التصنيع مستلزمات المالبس والمالبس األخرى

الصقل الجلود ودباغتھا
التصنيع األحذية

التصنيع الجلود والمنتجات المرتبطة بھا األخرى
المعامل النشارة وحفظ األخشاب

التصنيع منتجات قشرة الخشب وخشب األبلكاش والخشب شبه الطبيعي المكون من عدة
الصناعة منتجات األخشاب األخرى

نعممصانع اللباب والورق والورق المقّوى
ل نعمتصنيع منتجات الورق المحوَّ

نعم
نعم

نعمصناعة المواد الكيميائية األساسية
نعمتصنيع الصمغ والمطاط الصناعي واأللياف التركيبية االصطناعية والسلوك الكھربائية

نعمتصنيع المبيدات واألسمدة والكيماويات الزراعية األخرى
نعمتصنيع المستحضرات الصيدالنية واألدوية
الصناعة الطالء والدھانات والمواد الالصقة

نعمصناعة الصابون ومركبات التنظيف ومستحضرات التجميل
نعمصناعة المنتجات الكيميائية والمستحضرات األخرى
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مصانع المنسوجات

تصنيع المالبس

تصنيع الجلود والمنتجات المرتبطة بھا

تصنيع منتجات األخشاب

صناعة الورق

الطباعة وأنشطة الدعم ذات الصلة
صناعة المنتجات البترولية والفحم

صناعة المواد الكيمائية
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نعمصناعة المنتجات البالستيكية
نعمصناعة المنتجات المطاطية

الصناعة المنتجات الطينية والمقاومة للحرارة
الصناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية
نعمصناعة منتجات األسمنت والخرسانة
التصنيع منتجات الجير والجبس

الصناعة المنتجات المعدنية الالفلزية األخرى
نعممصانع الحديد والصلب وصناعة السبائك الحديدية
نعمتصنيع منتجات الصلب من الصلب المشتَرى
نعمتصنيع وإنتاج أكسيد األلومنيوم واأللمنيوم

(باستثناء األلومنيوم) الإنتاج وتصنيع الفلزات غير الحديدية
المسابك المعادن

التشكيل المعادن وطرقھا
الصناعة أدوات المائدة واألدوات اليدوية

التصنيع الغاليات والخزانات وحاويات الشحن
التصنيع األجھزة

التصنيع منتجات النوابض واألسالك
المتاجر اآلالت والمنتجات المخروطة وتصنيع البراغي والصواميل والمسامير

الالطالء والنقش وتحويل الحرارة واألنشطة ذات الصلة
الصناعة المنتجات المعدنية المصّنعة األخرى

نعمتصنيع اآلالت الزراعية ومعدات البناء والتعدين
التصنيع اآلالت الصناعية

نعمصناعة اآلالت التجارية وخدمات الصناعة
نعمتصنيع معدات التھوية والتدفئة ومكيفات الھواء وتصنيع معدات التبريد التجارية

التصنيع آالت تشغيل المعادن
نعمتصنيع المحركات والتوربينات ومعدات نقل الطاقة

التصنيع آالت أخرى لألغراض العامة
التصنيع أجھزة الكمبيوتر وملحقاتھا

التصنيع أجھزة االتصاالت
التصنيع معدات تسجيل الصوت والفيديو

نعمتصنيع أشباه الموصالت والمكونات الكھربائية األخرى
نعمتصنيع األدوات المالحية وأجھزة القياس واألجھزة الكھربائية والطبية

التصنيع الوسائط المغناطيسية والبصرية وإعادة إنتاجھا
التصنيع معدات اإلضاءة الكھربائية

التصنيع األجھزة المنزلية
التصنيع األجھزة الكھربائية

التصنيع األجھزة الكھربائية والمكونات األخرى
التصنيع السيارات

التصنيع ھياكل السيارات والمقطورات
التصنيع قطع غيار السيارات

ح بتصنيع قاعدة صناعية دفاعية فقط بموجب الصناعة المنتجات الفضائية الجوية وقطع غيارھا ُيصرَّ
التصنيع عربات السكك الحديدية

البناء السفن والقوارب
التصنيع معدات النقل األخرى

الصناعة االثاث المنزلي والمكتبي وخزانات المطابخ
(بما في ذلك التجھيزات الثابتة) التصنيع أثاث المكاتب

الصناعة المنتجات األخرى المتعلقة باألثاث
نعمتصنيع المعدات والمستلزمات الطبية

ح بتصنيع قاعدة صناعية دفاعية فقط بموجب الالصناعات المتنوعة األخرى ُيصرَّ
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صناعة المنتجات البالستيكية والمطاطية

صناعة المنتجات المعدنية الالفلزية

صناعة المعادن األولية

صناعة المنتجات المعدنية المصّنعة

صناعة اآلالت

تصنيع منتجات الكمبيوتر واإللكترونيات

تصنيع المعدات والمكونات واألجھزة المنزلية

تصنيع معدات النقل

صناعة األثاث والمنتجات ذات الصلة

الصناعات المتنوعة
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إمكانية استمرار 
مالحظاتالتشغيل الفعلي

نعمتجارة جملة السيارات وقطع غيارھا ومستلزماتھا
التجار جملة األثاث والمفروشات المنزلية

التجار جملة األخشاب المقطوعة ومواد البناء األخرى
نعمتجار جملة المعدات واللوازم المھنية والتجارية
(ما عدا البترول) نعمتجار جملة الفلزات والمعادن
نعمتجار جملة السلع الكھربائية واإللكترونية

نعمتجار جملة المعدات ولوازم السباكة وأجھزة التدفئة
نعمتجار جملة اآلالت والمعدات ومستلزماتھا
نعمتجار جملة السلع المعمرة المتنوعة
نعمتجار جملة المنتجات الورقية

نعمتجار جملة العقاقير واألدوية المتنوعة
التجار جملة المالبس واألقمشة ولوازم الخياطة والمالبس

نعمتجار جملة البقالة والمنتجات ذات الصلة بھا
نعمتجار جملة المواد الخام للمنتجات الزراعية

نعمتجار جملة الكيماويات والمنتجات المرتبطة بھا
نعمتجار جملة البترول والمنتجات البترولية

نعمتجار جملة البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية المقطرة
التجار جملة السلع المعمرة المتنوعة

ال
التجار السيارات

التجار السيارات األخرى
نعمقطع غيار السيارات واالكسسوارات ومحالت اإلطارات

المتاجر األثاث
المتاجر المفروشات المنزلية

ال
نعمتجار مواد البناء ومستلزماتھا

المتاجر معدات البساتين والحدائق ومستلزماتھا
نعممتاجر البقالة

نعممتاجر المواد الغذائية المتخصصة
باستثناء موزعي البيرة المصّرح لھمالمتاجر البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية

ال
نعم

المتاجر المالبس
المتاجر األحذية

المحالت المجوھرات واألمتعة والسلع الجلدية
المحالت األدوات الرياضية والترفيھية واآلالت الموسيقية
المتاجر الكتب والمجالت الدورية واألدوات الموسيقية

الالمتاجر الكبرى
نعممتاجر السلع العامة األخرى

البائعو الزھور
المحالت اللوازم واألدوات المكتبية والھدايا

المتاجر السلع المستعملة
البائعو التجزئة بالمتاجر المتنوعة األخرى

نعمشركات بيع السلع بالبريد والتسوق اإللكتروني
(بإسقاط القطع النقدية في فتحة بھا) المشغلو ماكينات البيع بالقطع النقدية

المؤسسات البيع المباشر

متاجر األجھزة اإللكترونية واألدوات المنزلية
تجار مواد البناء ومعدات الحدائق ولوازمھا

متاجر األغذية والمشروبات

متاجر األدوات الصحية والعناية الشخصية
محطات البنزين

تجار التجزئة خارج المتاجر
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تجار الجملة والسلع المعمرة

تجار جملة السلع غير المعمرة

أسواق جملة اإللكترونيات والوكالء والوسطاء
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تجار السيارات وقطع غيارھا

متاجر األثاث والمفروشات المنزلية

متاجر المالبس ولوازمھا

محالت األدوات الرياضية والترفيھية والكتب واآلالت الموسيقية

متاجر السلع العامة

بائعو التجزئة بالمتاجر المتنوعة



نعمعمليات النقل الجوي المحددة المواعيد
نعمعمليات النقل الجوي غير المحددة المواعيد

نعم
نعمالنقل المائي في أعماق البحار والسواحل والبحيرات العظمى

نعمالنقل المائي الداخلي
نعمالنقل بالشاحنات العامة

نعمالنقل بالشاحنات المتخصصة
نعمأنظمة النقل في المناطق الحضرية

نعمالنقل بالحافالت بين المناطق الحضرية والريفية
نعمخدمات سيارات األجرة والليموزين
نعمالنقل بحافالت المدارس والموظفين
الصناعة حافالت الركاب المستأجرة
نعموسائل النقل األخرى للركاب والعبور

نعمخطوط أنابيب نقل النفط الخام
نعمخطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي
نعمخطوط أنابيب النقل األخرى

الوسائل النقل البري المختصة بالمعالم الطبيعية والسياحية
الوسائل النقل المائي المختصة بالمعالم الطبيعية والسياحية
الوسائل النقل األخرى المختصة بالمعالم الطبيعية والسياحية

نعمأنشطة دعم وسائل النقل
نعمأنشطة دعم وسائل النقل بالسكك الحديدية

نعمأنشطة دعم وسائل النقل المائي
نعمأنشطة دعم النقل البري
نعمترتيبات نقل البضائع

نعمأنشطة دعم وسائل النقل األخرى
نعم

نعمُسعاة البريد
نعمرُسل البريد المحليين والتسليم المحلي

نعم
نعمتوليد الطاقة الكھربائية ونقلھا وتوزيعھا

نعمتوزيع الغاز الطبيعي
نعمأنظمة المياه والصرف الصحي واألنظمة أخرى
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نعمناشرو الصحف والمجالت الدورية والكتب
الناشرو البرمجيات

الصناعة األفالم السنيمائية والفيديو
الصناعة التسجيالت الصوتية
نعمالبث اإلذاعي والتلفزيوني

نعمبرمجة الكابالت واالشتراكات األخرى
نعمحامالت االتصاالت السلكية

(باستثناء األقمار الصناعية) نعمحامالت االتصاالت الالسلكية
المسّوقو االتصاالت السلكية والالسلكية

نعماالتصاالت باألقمار الصناعية
نعمتوزيع الكابالت والبرامج األخرى

نعماالتصاالت األخرى
نعم
نعم
نعم

نعموساطة االئتمان المصرفي
نعموساطة االئتمان غير المصرفي

وسائل النقل المختصة بالمعالم الطبيعية والسياحية

أنشطة دعم وسائل النقل

الخدمات البريدية
ُسعاة ورسل البريد
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النقل الجوي

النقل بالسكك الحديدية
النقل المائي

النقل بالشاحنات

نقل الركاب والنقل البري

المستودعات والمخازن
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المرافق العامة
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قطاع النشر (باستثناء اإلنترنت)

صناعة األفالم السينمائية والتسجيالت الصوتية

البث اإلذاعي (باستثناء اإلنترنت)

االتصاالت السلكية والالسلكية

معالجة البيانات واستضافة المواقع والخدمات ذات الصلة
خدمات المعلومات األخرى

النقل بخطوط األنابيب

ھيئات النقد- البنك المركزي

الوساطة االئتمانية واألنشطة ذات الصلة



نعماألنشطة المتعلقة بالوساطة االئتمانية
الالوساطة والسمسرة في سندات الضمان وعقود توريد السلع األساسية

السندات الضمان وتبادل السلع األساسية
الأنشطة االستثمار المالي األخرى

نعمشركات التأمين
ُتحَظر المبيعات / السمسرة الشخصيةنعمالوكاالت والسمسرة واألنشطة األخرى المتعلقة بالتأمين

نعمصناديق التأمين واستحقاقات الموظفين
الصناديق االستثمار والصناديق األخرى

رو العقارات الُمَؤجِّ
المكاتب وكالء وسماسرة العقارات
الاألنشطة المتعلقة بالعقارات

نعمتأجير واستئجار معدات السيارات
نعمتأجير السلع االستھالكية
نعممراكز التأجير العامة

نعمتأجير واستئجار اآلالت والمعدات التجارية والصناعية
ال

مجموعة الصناعةالقطاع الفرعيالقطاعالصناعة
إمكانية استمرار 
مالحظاتالتشغيل الفعلي

باستثناء ما ُيصّرح به المكتب اإلداري لمحاكم ال
نعم
ال
ال
ال
ال
نعم
ال
نعم
ال

الخدمات إدارة المكاتب
نعمخدمات دعم المرافق
الخدمات التوظيف

الخدمات دعم األنشطة التجارية
الترتيبات السفر وخدمات الحجز

نعمخدمات التحقيق واألمن
نعمخدمات البناء والمساكن
الخدمات الدعم األخرى

نعمجمع النفايات
نعممعالجة النفايات والتخلص منھا

نعمخدمات اإلصالح وخدمات إدارة النفايات األخرى
باستثناء الموظفين األساسيين العاملين في إعداد ال
ال
باستثناء الموظفين المكلفين بدعم المدن الجامعية ال
ال
ال
ال
ال

ُتحظر اإلجراءات االنتخابيةنعممكاتب األطباء
ُتحظر اإلجراءات االنتخابيةنعممكاتب أطباء األسنان

ُتحظر اإلجراءات االنتخابيةنعممكاتب الممارسين الصحيين اآلخرين
ُتحظر اإلجراءات االنتخابيةنعممراكز رعاية المرضى الخارجيين
ُتحظر اإلجراءات االنتخابيةنعمالمختبرات الطبية والتشخيصية
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سندات الضمان وعقود توريد السلع األساسية واالستثمارات 
المالية األخرى واألنشطة ذات الصلة

شركات التأمين واألنشطة ذات الصلة

الصناديق االئتمانية واألنشطة المالية األخرى
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العقارات

خدمات التأجير واالستئجار

مؤجرو األصول غير المالية وغير الملموسة (باستثناء األعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر)
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الخدمات القانونيةا
خدمات المحاسبة وإعداد الضرائب ومسك الدفاتر والرواتب

الخدمات المعمارية والھندسية والخدمات ذات الصلة
خدمات التصميم المتخصصة

خدمات تصميم أنظمة الكمبيوتر والخدمات ذات الصلة
خدمات االستشارات اإلدارية والعلمية والتقنية

خدمات البحث العلمي والتطوير
اإلعالن والخدمات ذات الصلة

الخدمات المھنية والعلمية والتقنية األخرى
إدارة الشركات والمؤسسات
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والخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

خدمات إدارة النفايات ومعالجتھا

ليم
لتع
ت ا

دما
خ

المدارس االبتدائية والثانوية
الكليات المتوسطة

الكليات والجامعات والمدارس المھنية
كليات إدارة األعمال والتدريب على الكمبيوتر واإلدارة

المدارس الفنية والتجارية
المدارس والخدمات التعليمية األخرى

خدمات دعم التعليم

خدمات الرعاية الصحية المتنقلة



ُتحظر اإلجراءات االنتخابيةنعمخدمات الرعاية الصحية المنـزلية
ُتحظر اإلجراءات االنتخابيةنعمخدمات الرعاية الصحية المتنقلة األخرى
ُتحظر اإلجراءات االنتخابيةنعمالمستشفيات الطبية والجراحية العامة
ُتحظر اإلجراءات االنتخابيةنعممستشفيات األمراض النفسية واإلدمان

(باستثناء مستشفيات األمراض النفسية واإلدمان) ُتحظر اإلجراءات االنتخابيةنعمالمستشفيات التخصصية
نعممرافق رعاية التمريض

نعممرافق سكن المتخلفين عقلًيا والصحة النفسية واإلدمان
نعممرافق الرعاية االجتماعية للمسنين
نعممرافق الرعاية السكنية األخرى
نعمالخدمات الفردية واألسرية

نعمخدمات المجتمع المحلي للغذاء والسكن، وخدمات الطوارئ واإلغاثة األخرى
نعمخدمات إعادة التأھيل المھني
الخدمات رعاية األطفال النھارية

مجموعة الصناعةالقطاع الفرعيالقطاعالصناعة
إمكانية استمرار 
مالحظاتالتشغيل الفعلي

المؤسسات الفنون المسرحية
الااللعاب الرياضية التي تجذب مشاھدين كثيرين

المتعھدو الحفالت الفنية والفنون المسرحية والفعاليات الرياضة واألحداث المماثلة
الوكالء ومديرو الفنانين والرياضيين والمطربين والموسيقيين والشخصيات العامة األخرى

الالفنانون والكتاب والممثلون المستقلون
ال

المدن المالھي وحدائق األلعاب
الأنشطة المقامرة

الأنشطة الترفيه واالستجمام
نعمإقامة المسافرين

ح بالسكن فقطنعمالسيارات الترفيھية والمتنزھات والمخيمات الترفيھية ُيصرَّ
شاملًة الفنادقنعمغرف السكن والبيوت الداخلية

ح بالوجبات الجاھزة فقطنعممطاعم الخدمة الكاملة ُيصرَّ
ح بالوجبات الجاھزة فقطنعمأماكن تناول الطعام المحدودة الخدمة ُيصرَّ

الالخدمات الغذائية الخاصة
(المشروبات الكحولية) الأماكن تقديم المشروبات

نعمإصالح وصيانة السيارات
نعمإصالح وصيانة المعدات واألجھزة اإللكترونية الدقيقة

(باستثناء السيارات واإللكترونيات) نعمإصالح وصيانة اآلالت والمعدات التجارية والصناعية
نعمإصالح وصيانة السلع الشخصية والمنزلية

تشمل ھذه الفئة صالونات الحالقة وصالونات الخدمات العناية الشخصية
نعمخدمات رعاية الوفيات

نعمخدمات التنظيف الجاف والغسيل
الالخدمات الشخصية األخرى

نعمالمؤسسات الدينية
نعمتقديم المنح والخدمات

نعممنظمات العمل الدعوي االجتماعي
الالمنظمات المدنية واالجتماعية

المنظمات األعمال التجارية والمھنية والعمل والسياسية والمنظمات المماثلة
ال
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مرافق الرعاية التمريضية والسكنية

المساعدات االجتماعية
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الفنون المسرحية واأللعاب الرياضية التي تجذب مشاھدين الف

كثيرين والنشطة ذات الصلة

المتاحف والمواقع التاريخية والمؤسسات المماثلة
أنشطة الترفيه والمقامرة واالستجمام
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خدمات الطعام وأماكن تقديم المشروبات

ة)
عام
 ال
ات
دم
لخ
ء ا
ثنا
ست
(با

ى 
خر
األ

ت 
دما
لخ
ا

ة)
عام
 ال
رة
إلدا
ء ا
ثنا
ست
(با

ى 
خر
األ

ت 
دما
لخ
ا

اإلصالح والصيانة

الخدمات الشخصية وخدمات الغسيل

المنظمات الدينية ومؤسسات تقديم المنح والمنظمات المدنية 
والمھنية والمنظمات المماثلة

المنازل الخاصة


